
Regulamin organizowania zajęć

z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. J. Twardowskiego w Dębicy

dla klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej

rok szkolny 2021/2022

1. Dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym w drugim, trzecim oraz

czwartym 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 (1. i 2. przedmiot rozszerzony)

i międzyoddziałowym (dotyczy wyboru 3.  przedmiotu rozszerzonego).

3. Grupa z danego przedmiotu rozszerzonego powstanie, jeśli wybierze ją co najmniej 20 osób i nie może

liczyć więcej niż 32 osoby.  Wyjątkiem są grupy z informatyki i j. obcego,  gdzie liczebność wynosi 12-15 osób.

4. Jeśli grupa nie osiągnie wymaganego minimum, uczeń jest obowiązany zapisać się na inny przedmiot

w drugiej turze wyborów.

5. W przypadku nieprzekroczenia wymaganych limitów (minimalnej liczby zapisanych uczniów) zajęcia nie

zostaną  uruchomione.

6. Wybory dla wszystkich uczniów klas pierwszych rozpoczną się po klasyfikacji śródrocznej. Dokładny termin

ustala  dyrektor szkoły, opracowując coroczny harmonogram roku szkolnego.

7. Wybory odbędą się w dwóch turach (I tura - wybór przedmiotów rozszerzonych, II tura - wybór przedmiotów

rozszerzonych dla uczniów, których wybrany przedmiot nie został uruchomiony z powodu nieprzekroczenia

wymaganego limitu lub wybór przedmiotów uzupełniających) poprzez złożenie deklaracji, podpisanej przez

ucznia i rodzica/opiekuna prawnego.  Wzór deklaracji stanowią załączniki nr 1 i nr 2.

8. Uczniowie klas pierwszych mogą dokonać wyboru jednego przedmiotu (jako 3. przedmiotu) spośród

zaproponowanych przez szkołę przedmiotów rozszerzonych. Jeśli uczeń nie wybierze 3. przedmiotu

rozszerzonego, zobligowany jest do wyboru 2 przedmiotów uzupełniających dodatkowych.

9. Przy wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym uczniowie powinni mieć na względzie

wybierany w przyszłości kierunek studiów wyższych i powinni uwzględniać przedmioty, które będą zdawać na

egzaminie maturalnym.

10. Dokładne liczby godzin wszystkich przedmiotów w klasach I, II III i IV zostaną podane w ramowym planie

nauczania.

11. Rekrutacji na zajęcia międzyoddziałowe dokonuje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

12. Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do danej grupy międzyoddziałowej na podstawie deklaracji

ucznia, przy czym naboru dokonuje się według rankingu wyników w nauce (kryterium stanowią oceny

śródroczne z przedmiotów wchodzących w skład bloku oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty) - do wyczerpania

limitu miejsc.

13. W przypadku braku możliwości ustalenia ostatecznej listy uczniów zakwalifikowanych do danych zajęć

w oparciu o ranking ocen śródrocznych (ze względu na równorzędne pozycje uczniów w rankingu), stosuje się

analogicznie kryterium dodatkowe - wyniki testu absolwenta szkoły podstawowej (minimum 66 % sprawności

testowej) oraz bierze się pod uwagę szczególne osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim z danego

przedmiotu.

14. Dyrektor szkoły ogłasza wyniki rekrutacji w terminie 14 dni od momentu złożenia deklaracji.



15. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranych przez siebie zajęć z powodu braku miejsc,

mogą dokonać w II turze wyboru innych przedmiotów rozszerzonych lub uzupełniających dodatkowych

proponowanych przez szkołę.

16. 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.

17. Wybory powinny być dokładnie przemyślane, gdyż wybrane przedmioty będą realizowane do końca cyklu

kształcenia bez możliwości zmiany.

 



WYBÓR PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

 

Klasa

Główne

przedmioty

rozszerzone

Dodatkowe przedmioty rozszerzone
Przedmioty

uzupełniające

dodatkowe

1A

POLITECHNICZ-

NA

matematyka

fizyka

1. informatyka

2. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j. francuski

3. WoS

4. historia muzyki

5. historia sztuki

6. język łaciński i kultura antyczna

7. filozofia

1. technika pracy

laboratoryjnej

2. higiena

3. elementy

informatyki

4. elementy rysunku

technicznego

matematyka

informatyka

1. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j. francuski

2. WoS

3. historia muzyki

4. historia sztuki

5. język łaciński i kultura antyczna

6. filozofia

7.fizyka

1. technika pracy

laboratoryjnej

2. higiena

3. elementy

informatyki

4. elementy rysunku

technicznego

1B

BIOLOGICZNO

–

CHEMICZNA

biologia

chemia

1. informatyka

2. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j. francuski

3. matematyka

4. WoS

5. historia muzyki

6. historia sztuki

7. język łaciński i kultura antyczna

8. filozofia

9. fizyka

1. technika pracy

laboratoryjnej

2. higiena

3. elementy

informatyki

4. elementy rysunku

technicznego

5. biologia sądowa

1C

MENADŻERSKA

geografia

język

angielski

1. informatyka

2. matematyka

3. WoS

4. historia muzyki

5. historia sztuki

6. język łaciński i kultura antyczna

7. filozofia

8. j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j. francuski

1. technika pracy

laboratoryjnej

2. higiena

3. elementy

informatyki

4. elementy rysunku

technicznego

1D

DZIENNIKARSKO

–

PRAWNICZA

historia

język polski

1. informatyka

2. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j. francuski

3. matematyka

4. WoS

5. historia muzyki

6. historia sztuki

7. język łaciński i kultura antyczna

8. filozofia

1. technika pracy

laboratoryjnej

2. higiena

3. elementy

informatyki

4. elementy rysunku

technicznego

5. biologia sądowa

język polski

biologia



matematyka

geografia

1. informatyka

2. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j. francuski

3. WoS

4. historia muzyki

5. historia sztuki

6. język łaciński i kultura antyczna

7. filozofia

1. technika pracy

laboratoryjnej

2. higiena

3. elementy

informatyki

4. rysunek techniczny

 

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem…………………

………………………………………..

Dyrektor szkoły



DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

DATA URODZENIA

KLASA/ROK SZKOLNY

Deklaruję udział w zajęciach:

Klasa

Obowiązkowe

przedmioty

rozszerzone

Przedmioty rozszerzone do wyboru Wybieram

1A

matematyka

fizyka

1. informatyka

2. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j.

francuski

3. WoS

4. historia muzyki

5. historia sztuki

6. język łaciński i kultura antyczna

7. filozofia

1………………………………………

2………………………………………

3. …………………………………….

matematyka

informatyka

1. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j.

francuski

2. WoS

3. historia muzyki

4. historia sztuki

5. język łaciński i kultura antyczna

6. filozofia

7.fizyka

1B

biologia

chemia

1. informatyka

2. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j.

francuski

3. matematyka

4. WoS

5. historia muzyki

6. historia sztuki

7. język łaciński i kultura antyczna

8. filozofia

9.fizyka

1………………………………………

2………………………………………

3. …………………………………….

1C

geografia

język angielski

1. informatyka

2. matematyka

3. WoS

4. historia muzyki

5. historia sztuki

6. język łaciński i kultura antyczna

7. filozofia

8. j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j. francuski

1………………………………………

2………………………………………

3. …………………………………….

1D

historia

język polski

1. informatyka

2. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j.

francuski

3. matematyka

4. WoS

5. historia muzyki

6. historia sztuki

7. język łaciński i kultura antyczna

8. filozofia

1………………………………………

2………………………………………

3. …………………………………….

biologia

język polski

matematyka

geografia

1. informatyka

2. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j.

francuski

3. WoS

4. historia muzyki

5. historia sztuki

6. język łaciński i kultura antyczna

7. filozofia

1………………………………………

2………………………………………

3. …………………………………….



Warianty wyboru (kolumna 4):

Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3

1.  matematyka 1.  matematyka 1. ……-………

2………-……… 2……wos……… 2. …..-……….

3. …….-………. 3. …….-………. 3. wybieram przedmioty uzupełniające dodatkowe

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem organizowania zajęć z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. J. Twardowskiego w Dębicy.

………………………………………………...

Data i  podpis ucznia

…..……………………….……………………

Data i   podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wypełnia Komisja rekrutacyjna

Decyzja Komisji rekrutacyjnej (dotyczy trzeciego  przedmiotu w zakresie rozszerzonym):

Przedmiot

Ocena śródroczna

(I semestr bieżącego roku szkolnego)

Wynik testu absolwenta

szkoły podstawowej (%),

szczególne osiągnięcia

(kryterium dodatkowe)

Decyzja komisji o przyjęciu do

grupy (TAK lub NIE)

Nie dotyczy

…………………………………

Data i podpis Dyrektora szkoły



Załącznik  nr 2 do Regulaminu organizowania zajęć

z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. J. Twardowskiego w Dębicy

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

DATA URODZENIA

KLASA/ROK SZKOLNY

Przedmioty uzupełniające dodatkowe (jeśli nie wybrałeś dodatkowego przedmiotu rozszerzonego, wybierz dwa

przedmioty uzupełniające)

technika pracy laboratoryjnej

higiena

elementy informatyki

elementy rysunku technicznego

biologia sądowa

Deklaruję udział w zajęciach:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem organizowania zajęć z przedmiotów realizowanych w zakresie

rozszerzonym w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. J. Twardowskiego w Dębicy.

………………………………………………...

Data i  podpis ucznia

…..……………………….……………………

Data i   podpis rodzica/opiekuna prawnego

Decyzja Komisji rekrutacyjnej (dotyczy przedmiotów uzupełniających):

1.

2.

…………………………………

Data i podpis Dyrektora szkoły


