Regulamin organizacji zajęć z przedmiotów w zakresie rozszerzonym w XIV Liceum
Ogólnokształcącym

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r (z poź.
zmianami) oraz §18 pkt. 4-8 statutu szkoły (Zasady rekrutacji) i §13 Wewnątrzszkolnego
systemu oceniania (Zasady dokonywania zmiany wyboru przedmiotów w zakresie
rozszerzonym)
Przyjmuje się następujące zasady organizacji zajęć z przedmiotów w zakresie rozszerzonym
w latach 2017/2018 i 2018/2019:
1. W dniach 3,4 stycznia 2017r. odbędą się spotkania informacyjne z uczniami i

rodzicami klas pierwszych, na których dyrektor szkoły zapoznaje uczniów i ich
rodziców przepisami prawa oświatowego i prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego
zasad wyboru i realizacji przedmiotów dodatkowych i uzupełniających.
2. Do 12 stycznia 2017r uczniowie składają deklarację wyboru przedmiotów w zakresie

rozszerzonym, a dyrektor szkoły wskazuje uczniowi przedmioty uzupełniające i
dodatkowe zgodnie z ramowym planem nauczania.
3. Dyrektor szkoły analizuje wybory uczniów dotyczące przedmiotów w zakresie

rozszerzonym i tworzy grupy międzyoddziałowe dla tych przedmiotów do 27stycznia
2017r.
4. Grupa międzyoddziałowa z języka obcego i informatyki zostanie utworzona na

podstawie wyboru co najmniej 12 uczniów; z języka polskiego, matematyki, wiedzy o
społeczeństwie, historii, biologii, geografii, chemii, fizyki na podstawie wyboru co
najmniej 15 uczniów.
5. Jeżeli liczba uczniów wybierających dany przedmiot jest niższa niż 12, 15 grupa nie

zostanie utworzona, a uczniowie, którzy wybrali dany przedmiot winni dokonać
zmiany lub rezygnacji jeśli jest to przedmiot trzeci, czwarty.
6. Uczeń może dokonać zmiany lub zrezygnować z trzeciego, czwartego przedmiotu w

zakresie rozszerzonym do 10 września 2017r. pod warunkiem, że nie spowoduje to
spadku liczebności grupy poniżej odpowiednio 12,15 osób i nie wpłynie na zmianę
planu lekcji.
7. Uczeń, który zdeklarował realizację trzeciego, czwartego przedmiotu w zakresie

rozszerzonym winien odbyć cały cykl kształcenia w tym zakresie w klasie II i III.
Tylko w uzasadnionych sytuacjach losowych, zdrowotnych (na podstawie
zaświadczenia lekarskiego, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej), dyrektor
szkoły może wyrazić zgodę na rezygnację z realizacji trzeciego, czwartego przedmiotu
w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że nie zaburzy to organizacji pracy szkoły i
nie spowoduje spadku liczebności grup międzyoddziałowych poniżej 12,15 osób.

8.

Zmiana lub wybór kolejnego przedmiotu w zakresie rozszerzonym zgodnie z §13
WSO są możliwe najpóźniej na koniec I lub II semestru klasy drugiej, na podstawie
wyniku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego odpowiednio w lutym lub
sierpniu 2018r.
Przyjęto uchwałą rady pedagogicznej z dnia 12 grudnia 2016r.

