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REGULAMIN WYBORU PRZEDMIOTÓW NAUCZANYCH W ZAKRESIE ROZSZERZONYM 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  IM. C.K. NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE 

 

§1 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz.U z 2012 r. poz. 204) 

 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 

2. Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze. 

§2 

1. Dyrektor organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym w klasie drugiej i trzeciej. 

2. Rekrutacji dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

3. Zajęcia z przedmiotu rozszerzonego wybranego będą odbywać się w grupach międzyoddziałowych. 

4. Grupa z przedmiotu rozszerzonego powstanie, jeśli wybierze ją co najmniej 15 osób. Maksymalna 

liczba uczniów w grupie: 30. Wyjątkiem są grupy z informatyki, w których liczebność wynosi 

maksymalnie 15 osób. 

5. Ilość grup zależy od liczby klas, których uczniowie dokonują wyboru przedmiotu rozszerzonego. 

Większa ilość grup może być utworzona za zgodą organu prowadzącego. 

6. Uczeń składa deklarację : 

6.1 wstępną w styczniu  

6.2 ostateczna w pierwszym tygodniu marca. 

7. Uczeń ma obowiązek od klasy drugiej realizować: 

7.1 przedmioty rozszerzone przypisane do danego kierunku kształcenia klasy, do której aktualnie 

uczęszcza, 

7.2 przedmiot rozszerzony wybrany ( nie dotyczy klasy biologiczno – chemicznej ) spośród: 

historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka, j. obcy 

(angielski, niemiecki, francuski). 

8. Uczniowie i ich rodzice zapoznawani są z zasadami wyboru przedmiotu rozszerzonego poprzez 

szkolną stronę internetową. 

§3 

1. Uczeń w klasie drugiej ma obowiązek realizować minimum 32 godziny tygodniowo, a w klasie 

trzeciej 29 godzin tygodniowo. Do w/w liczby godzin nie wlicza się religii i etyki. 

2. Uczeń, który nie wybrał do realizacji w zakresie rozszerzonym historii obowiązkowo realizuje 

przedmiot uzupełniający historię i społeczeństwo. 

3. Uczeń, który nie wybrał do realizacji w zakresie rozszerzonym biologii, chemii, fizyki lub geografii 

obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający przyrodę.. 

§4 
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1. Uczniowie wybierają przedmioty na podstawie obowiązującego w szkole regulaminu oraz ramowego 

planu nauczania. 

2. Wyboru przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym uczeń dokonuje na wzorcowym druku 

– deklaracji, udostępnionym na stronie szkoły, składanym do Dyrektora szkoły. 

3. Termin składania przez uczniów deklaracji - pierwszy tydzień marca w klasie pierwszej. 

4. Wybory powinny być przemyślane, gdyż przedmioty będą realizowane do końca cyklu kształcenia 

bez możliwości zmiany. 

§5 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić wybrany przez siebie przedmiot 

zadeklarowany do realizacji w zakresie rozszerzonym do końca roku szkolnego, w którym uczeń 

kończy klasę pierwszą. 

2. W przypadku, o którym mowa w §5 pkt.1, uczeń zobowiązany jest  złożyć do dyrektora szkoły 

podanie ze wskazaniem dokonywanej zmiany i z uzasadnieniem, podpisane przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Uczeń może dokonać zmiany przedmiotu rozszerzonego pod następującymi warunkami: 

3.1 rezygnacja z przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym: 

3.1.1 nie powoduje zmian w organizacji pracy szkoły, 

3.1.2 nie zmniejsza się ustalona minimalna liczba uczniów w grupie przedmiotowej, 

3.1.3 zachowana jest zasada realizacji minimum trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym. 

3.2 wybór nowego przedmiotu: 

3.2.1  są wolne miejsca w grupie, 

4. Dyrektor rozpatruje podanie w terminie 5 dni roboczych od daty jego złożenia. 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 21.10.16 

 

 

 


