Regulamin
wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym
w 4-letnimSpołecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Polskich Noblistów
w Kwidzynie

§1
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz.U.
z 2012 r. Nr 0, poz. 204) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych.
2. Statut Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im Polskich Noblistów w Kwidzynie
§2
1. Uczniowie klas pierwszych oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie są zapoznawani
z obowiązującym regulaminem do końca września w danym roku szkolnym.
2. Podpisanie deklaracji wyboru nauczanych przedmiotów w zakresie rozszerzonym jest
równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem wyboru przedmiotów nauczanych
w zakresie rozszerzonym.
§3
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie oraz
u wychowawcy.
2. Dyrektor organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym:
Od 1 września danego roku szkolnego w klasach pierwszych, drugich, trzecich
i czwartych uczniowie realizują rozszerzenia z przedmiotów, które zostały wybrane
i zgłoszone w deklaracji w klasie pierwszej: od 2-3 przedmiotów może realizować
każdy uczeń.
3. Realizacja każdego kolejnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jest odpłatna.
Płatność w kwocie 30 zł miesięcznie jest pobierana do 31 sierpnia każdego roku
szkolnego bez względu na ewentualna rezygnację ucznia z rozszerzenia w trakcie roku
szkolnego.
4. Uczeń może realizować inne przedmioty, w przypadku opracowaniu programów
autorskich przez nauczyciela w zakresie uzgodnionym przez dyrektora – „Ze sztuką
przez świat” i „Z muzyką przez świat” w ilości 120godzin. Zajęcia z przedmiotów
rozszerzonych mogą być prowadzone się w systemie między oddziałowym.
5. Uczeń ma obowiązek realizacji co najmniej 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
6. Warunkiem otwarcia rozszerzeń z danego przedmiotu jest zgłoszenie się co najmniej
trzech uczniów.
7. Dokładne liczby godzin wszystkich przedmiotów rozszerzonych w klasie I, II, III i IV
są podawane w ramowym planie nauczania.
8. Wybrane przez ucznia przedmioty będą przez niego realizowane na poziomie
rozszerzonym i jako takie będą wpisane na świadectwie.

§4
1. Uczniowie wybierają przedmioty na podstawie obowiązującego w szkole regulaminu
oraz ramowego planu nauczania.
2. Uczeń klasy I zobowiązany jest do złożenia deklaracji wstępnej (załącznik nr 1 do
regulaminu) do dnia zakończenia rekrutacji.
3. Na podstawie deklaracji wstępnej dyrektor w ciągu 5 dni roboczych
w porozumieniu z nauczycielami opracowuje listy grup uczniów rozszerzających dany
przedmiot.
4. Jeśli grupa nie osiągnie wymaganego minimum uczeń jest obowiązany zapisać się na
inny przedmiot do 1 września danego roku szkolnego, składając ostateczną deklarację
(załącznik 2).
5. Dyrektor zatwierdza listy grup uczniów rozszerzających dane przedmioty.
6. Wychowawca klasy potwierdza fakt poprawnego wypełnienia przez ucznia deklaracji
poprzez złożenie na niej swojego podpisu w miejscu na to przeznaczonym.
7. Uczniowie składają prawidłowo wypełnione deklaracje wstępne i ostateczne za
pośrednictwem wychowawcy do dyrektora szkoły.
§5
1. Minimalna ilość uczniów tworzących grupę realizującą przedmiot w zakresie
rozszerzonym jest określana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę.
2. W przypadku, gdy ze względów organizacyjnych, nie ma możliwości
przyporządkowania ucznia do danej grupy przedmiotowej, brany jest pod uwagę
formularz Deklaracji nr 2. W takiej sytuacji uczeń wybiera jedynie przedmioty, dla
których zostały już utworzone grupy.
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§6
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić wybrany przez siebie
przedmiot lub przedmioty.
Zmiana taka odbywa się za zgodą nauczyciela prowadzącego i jest potwierdzona zmianą
deklaracji pisemnej ucznia.
Uczeń dokonujący zmiany zajęć jest zobowiązany do uzupełnienia całości materiału,
który był wcześniej realizowany. Dokładny zakres tego materiału oraz termin zaliczenia
ustala, w uzgodnieniu z wychowawcą.
W przypadku o którym mowa w § 6 pkt.1 uczeń zobowiązany jest złożyć do dyrektora
szkoły podanie z uzasadnieniem zmiany wraz z prawidłowo wypełnioną deklaracją nie
później niż do końca I półrocza klasy II.
Podanie to może być rozpatrzone pozytywnie przez dyrektora szkoły jedynie
w przypadku, gdy grupa po odejściu z niej ucznia, nie ulegnie rozwiązaniu.
Dyrektor szkoły rozpatruje podanie w terminie pięciu dni roboczych.
Zmiana przez ucznia przedmiotu lub przedmiotów może nastąpić wyłącznie po jej
pozytywnym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez dyrektora oraz nauczycieli danych
przedmiotów.

§7

1. Uczeń może dokonać zmiany zajęć pod następującymi warunkami:
a. Rezygnacja z przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym
- nie powoduje to zmian w organizacji szkoły,
- nie zmniejsza się ustalona minimalna liczba uczniów w grupie przedmiotowej,
- zachowana jest zasada realizacji minimum 2 przedmiotów rozszerzonych.
b. wybór nowego przedmiotu
- ocena śródroczna oraz średnia ocen cząstkowych w drugim półroczu dla przedmiotu
realizowanego do tej pory w zakresie podstawowym była nie niższa niż dobry
- uczeń uzupełni i zaliczy na poziomie co najmniej dostatecznym/ dobrym zaległy
materiał w trybie i terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia
w grupie nowo wybranego przedmiotu rozszerzonego.
2. Dyrektor szkoły rozpatruje podanie w terminie pięciu dni roboczych od daty jego
złożenia.
3. W przypadku rezygnacji z realizacji przedmiotu w zakresie rozszerzonym, 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.
Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 10.06.2019r.

Załącznik nr 1
DEKLARACJA WSTĘPNA WYBORU PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM NA ROK SZKOLNY ………………….
……………………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko)
klasa ………………
deklaruję wybór następujących przedmiotów w zakresie rozszerzonym:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………(w przypadku nieutworzenia
grupy z powyższych rozszerzeń, podaj dodatkowy przedmiot)
……………………………………….
( data)
..........................................
(podpis wychowawcy)

Załącznik nr 2

……………………………………
(podpis ucznia)
…………………………………..
(podpis rodziców/opiekunów)

DEKLARACJA OSTATECZNA WYBORU PRZEDMIOTÓW
REALIZOWANYCH
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM NA ROK SZKOLNY ………………….

……………………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko)
klasa ………………
deklaruję wybór następujących przedmiotów w zakresie rozszerzonym:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
……………………………………….
( data)
..........................................
(podpis wychowawcy)

……………………………………
(podpis ucznia)
…………………………………..
(podpis rodziców/opiekunów)

