
REGULAMIN  
wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym  

w Liceum Ogólnokształcącym  
w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach 

 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w 
szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)  

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 251) 

 
 Zgodnie z ramowym planem nauczania dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów 
w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających. 

1. Uczeń wybiera trzy przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym spośród przedmiotów 
oferowanych przez szkołę w procesie rekrutacyjnym oraz na podstawie niniejszego 
regulaminu. 

2. Realizacja wybranych przedmiotów odbywa się przez okres i w wymiarze godzinowym 
ustalonym w szkolnym planie nauczania. 

3. Zajęcia w zakresie rozszerzonym i uzupełniające mogą odbywać się w oddziale, w grupie 
oddziałowej lub międzyoddziałowej. 

4. Grupa przedmiotowa powstanie, jeśli wybierze ją co najmniej 10 uczniów.  

5. Wyboru dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym uczeń dokonuje już w procesie 
rekrutacyjnym. Przedmioty te są związane z profilami klas oraz faktem, że realizacja jednego 
z nich rozpoczyna się w klasie pierwszej. 

6. Przedmioty te uczeń wybiera wypełniając podanie o przyjęcie do szkoły. Podanie musi być 
podpisane przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.  

7. Trzeci przedmiot na poziomie rozszerzonym, którego realizacja rozpoczyna się w klasie drugiej 
uczeń wybiera w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia II semestru klasy pierwszej przez złożenie 
odpowiedniej deklaracji. Wzór deklaracji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

8. Jeśli grupa nie osiągnie minimalnej liczebności uczniów, zajęcia z danego przedmiotu nie będą 
uruchomione, a uczeń jest zobowiązany wybrać inny przedmiot oferowany przez szkołę. 

9. Przy wyborze przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym uczeń powinien kierować 
się swoimi zainteresowaniami, uzdolnieniami, egzaminem maturalnym oraz ewentualnym 
przyszłym kierunkiem studiów. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek ucznia i jego rodziców do 
dyrektora szkoły, uczeń może zmienić trzeci wybrany przez siebie przedmiot najpóźniej do 15 
września w klasie drugiej. Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez dyrektora uzależnione jest 
od zapewnienia minimalnej liczebności grupy przedmiotowej, z której uczeń chce się wypisać. 

11. Przedmioty uzupełniające szkoła ustala zgodnie z obowiązującym ramowym planem nauczania 
dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dostosowuje do zainteresowań uczniów oraz 
możliwości organizacyjnych szkoły.  

12. Wybory przedmiotów powinny być dokładnie przemyślane, gdyż będą obowiązywać do 
ukończenia szkoły. 

13. Dyrektor szkoły zapoznaje uczniów z wynikami wyborów przedmiotów rozszerzonych 
w terminie do 1 marca każdego roku. 

14. Wszelkie wątpliwości związane z wyborem przedmiotów realizowanych w zakresie 
rozszerzonym wyjaśnić można bezpośrednio u dyrektora szkoły lub jego zastępcy. 

 

 

Dyrektor szkoły 
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