
 

Regulamin organizowania zajęć  

z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera w Zakopanem 

 
1. Dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym w 

liceum w każdym roku nauki zgodnie z ramowym planem nauczania. 

 

2. Zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są w systemie obejmującym co  
najmniej dwa  przedmioty. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzi się w 

systemie oddziałowym i międzyoddziałowym. 

 

3. Grupa z danego przedmiotu rozszerzonego powstanie, jeśli wybierze ją co 

najmniej: 
a) 14 osób (dotyczy historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii,  

fizyki,); 

b) 12 osób (dotyczy matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuski, j. 

hiszpański , informatyki). 
 

4. W  przypadku  nieprzekroczenia wymaganych limitów  (minimalnej  liczby  

zapisanych uczniów) zajęcia nie  będą  uruchomione, z zastrzeżeniem ust. 6. 

 
5. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może podjąć decyzję o 

utworzeniu grupy z danego przedmiotu rozszerzonego pomimo niższej ilości osób, 

niż ustalona w ust. 4. 

 

6. Jeśli grupa nie osiągnie wymaganego minimum uczeń może zadeklarować wybór 
innego przedmiotu z dostępnych dla danego oddziału. 

 

7. Maksymalna ilość osób w grupie nie może przekroczyć: 

a) 32 osób (w przypadku j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, 
matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii); 

b) 24 osoby ( w przypadku języków obcych); 

c) 18 osób (w przypadku informatyki). 

 
8. Wybory przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem 

przedmiotów, o których mowa w ust. 3, rozpoczną się po klasyfikacji śródrocznej  

dla wszystkich uczniów pierwszych klas.  

Dokładny termin ustala dyrektor szkoły, opracowując coroczny harmonogram roku 
szkolnego. 

 

9. Uczeń wybiera przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym przez złożenie 

do końca lutego deklaracji podpisanej przez ucznia i rodzica/opiekuna prawnego. 

Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1. 
 

10. Uczniowie   klas   pierwszych mogą  dokonać wyboru jednego przedmiotu 

spośród określonych jako dodatkowe dla danego oddziału. Przedmioty obowiązkowe 

i przedmioty do wyboru, przypisane do danego oddziału są wyszczególnione w 
załączniku nr 2. 

 



11. Jeśli przynajmniej jednym z wybranych przedmiotów nie jest historia, to uczeń 
zobowiązany jest dodatkowo do nauki przedmiotu uzupełniającego: historia i 

społeczeństwo. Jeśli przynajmniej jednym z wybranych przedmiotów nie jest: 

geografia, biologia, chemia, fizyka, to uczeń zobowiązany jest dodatkowo do nauki 

przedmiotu uzupełniającego: przyroda. 

 
12. Przy  wyborze  przedmiotów  realizowanych  w  zakresie  rozszerzonym  

uczniowie  powinni się kierować wybieranym  w  przyszłości  kierunkiem  studiów  

wyższych. 

 
13. Rekrutacji na zajęcia międzyoddziałowe dokonuje Dyrektor szkoły lub osoba 

przez niego upoważniona. 

 

14. W przypadku, gdy w szkole liczba uczniów wybierających dany przedmiot 
rozszerzony jest wyższa niż możliwa do utworzenia jednej grupy, a niższa niż 

wymagana do utworzenia dwóch grup, Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o 

przyjęciu ucznia do danej grupy międzyoddziałowej, uwzględniając osiągane wyniki 

w nauce (kryterium  stanowią  oceny półroczne z danego przedmiotu) 

do wyczerpania limitu miejsc. 
 

15. W przypadku braku możliwości ustalenia ostatecznej listy uczniów 

zakwalifikowanych do danych zajęć w oparciu o ranking  ocen  półrocznych (ze  

względu  na  równorzędne  pozycje  uczniów w  rankingu)  stosuje  się analogicznie 
kryterium  dodatkowe - wyniki  testu  absolwenta  gimnazjum  oraz bierze się pod 

uwagę szczególne osiągnięcia z danego przedmiotu.  

 

16. Dyrektor szkoły ogłasza wyniki wyborów przedmiotów realizowanych w zakresie 
rozszerzonym po złożeniu wszystkich deklaracji przez uczniów i po uzgodnieniu 

ostatecznej liczby grup z organem prowadzącym. 

 

17. Uczniowie,  którzy  nie zostali  zakwalifikowani  do  wybranych  przez  siebie  
zajęć  z powodu  braku  miejsc mogą dokonać wyboru  innych przedmiotów 

rozszerzonych proponowanych  przez szkołę.  

 

18. Uczeń może dokonać zmiany zajęć na swój pisemny wniosek skierowany  do 

dyrektora szkoły w terminie do końca roku szkolnego w klasie pierwszej jeśli nie 
spowoduje to zmian w organizacji pracy szkoły i pod warunkiem, że będą wolne 

miejsca na wybrany przedmiot.  

 

19. Wybory  powinny  być  dokładnie  przemyślane,  gdyż  wybrane  przedmioty  
będą  realizowane do  końca  cyklu kształcenia bez możliwości rezygnacji z nich.  
 


