Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym

§1

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.. nr poz. 204)
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
2. Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

§2

1. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i
samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne,
kadrowe i finansowe szkoły, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.
2. Uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie są informowani o zasadach wyboru przedmiotów
realizowanych w zakresie rozszerzonym podczas prowadzonej rekrutacji, spotkań z wychowawcami
oraz poprzez stronę internetową szkoły.
3. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, matematyka są
realizowane w kasach I – III.
4. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wiedza o społeczeństwie są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów na poziomie
podstawowym.
5. Realizacja przedmiotów: filozofia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna
może rozpocząć się w klasie I, II lub III.
6. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w systemie oddziałowym albo
międzyoddziałowym.
7. Maksymalna liczba uczniów w oddziale albo grupie oddziałowej wynosi 34.
8. Minimalna liczba uczniów tworzących grupę międzyoddziałową jest określana przez dyrektora
szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

§3

1. Na etapie rekrutacji do szkoły kandydat wybiera oddział, który oferuje realizację 1 albo 2
przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
2. W pierwszym roku nauki, po klasyfikacji śródrocznej, uczeń wybiera kolejne przedmioty
realizowane w zakresie rozszerzonym do łącznej liczby tych przedmiotów wynoszącej 2 lub 3.
3. Wybór kolejnych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym następuje zgodnie z
harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora w pierwszym tygodniu grudnia.
4. W harmonogramie określony jest termin:
a) złożenia przez uczniów deklaracji wstępnej,
b) opracowania przez dyrektora szkoły list projektowanych grup międzyoddziałowych dla
poszczególnych przedmiotów,
c) złożenia przez uczniów deklaracji uzupełniającej,
d) zatwierdzenia przez dyrektora szkoły list grup międzyoddziałowych dla poszczególnych
przedmiotów.
5. Harmonogram opracowywany jest przy uwzględnieniu następujących założeń:
a) uczniowie mają co najmniej cztery tygodnie na złożenie deklaracji wstępnej,
b) listy grup międzyoddziałowych dla poszczególnych przedmiotów muszą zostać zatwierdzone nie
później niż do końca marca danego roku szkolnego.
6. Uczniowie składają u wychowawcy klasy, w terminie określonym w harmonogramie, prawidłowo
wypełnione wstępne i uzupełniające deklaracje wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie
rozszerzonym.
7. W przypadku niezłożenia deklaracji wstępnej lub uzupełniającej w określonym terminie, uczeń –
decyzją dyrektora szkoły, zostaje przydzielony do grupy składającej się z najmniejszej liczby osób.
8. Przy tworzeniu grup międzyoddziałowych dla poszczególnych przedmiotów w pierwszej kolejności
brany jest pod uwagę formularz deklaracji wstępnej.
9. W przypadku, gdy ze względów organizacyjnych, nie ma możliwości przyporządkowania ucznia do
grupy przedmiotu rozszerzonego, brany jest pod uwagę formularz deklaracji uzupełniającej.
10. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych do danej grupy pierwszeństwo mają uczniowie, którzy w
wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskali najwyższą ocenę z tego przedmiotu na poziomie
podstawowym.
11. W deklaracji uzupełniającej uczeń wskazuje jedynie przedmioty, dla których zostały już utworzone
grupy międzyoddziałowe.

§4

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić wybrany przez siebie przedmiot
lub przedmioty zadeklarowane do realizacji w zakresie rozszerzonym, nie później jednak niż do końca
marca klasy pierwszej. W tym celu uczeń zobowiązany jest złożyć do dyrektora szkoły podpisane
przez rodziców/prawnych opiekunów podanie z uzasadnieniem konieczności dokonania zmiany.
2. Zmiana przedmiotu lub przedmiotów zadeklarowanych do realizacji w zakresie rozszerzonym może
nastąpić także, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż do końca pierwszego
półrocza klasy drugiej. Uczeń zobowiązany jest złożyć do dyrektora szkoły podpisane przez
rodziców/prawnych opiekunów podanie z uzasadnieniem konieczności dokonania zmiany.
3. Uczeń może dokonać zmiany wybranego przez siebie przedmiotu lub przedmiotów
zadeklarowanych do realizacji w zakresie rozszerzonym pod następującymi warunkami:
a) rezygnacja z przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym nie powoduje zmian w
organizacji pracy szkoły,
b) nie zmniejsza się określana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę
minimalna liczba uczniów w grupie,
c) zachowana jest zasada realizacji dwóch lub trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym,
d) ocena śródroczna oraz średnia ocen bieżących w drugim okresie dla przedmiotu proponowanego
jako nowy przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym nie może być niższa niż 4,0.
4. Dyrektor rozpatruje podanie w terminie ustawowym.
5. W przypadku rezygnacji z realizacji przedmiotu w zakresie rozszerzonym w klasie drugiej uczeń nie
otrzymuje oceny rocznej z tego przedmiotu, a kolejne świadectwa nie zawierają informacji o realizacji
tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Oceną końcową z tego przedmiotu jest ocena końcowa
uzyskana na poziomie podstawowym.

