Regulamin organizowanych zajęć
z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym
w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Siedlcach.

1.Dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym w drugim i trzecim 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 przedmiotu rozszerzonego).
3.Grupa z danego przedmiotu rozszerzonego może powstać, jeśli przedmiot ten wybierze co najmniej 12
osób i nie może liczyć więcej niż 32 osoby.
4.Jeśli grupa nie osiągnie wymaganego minimum uczeń jest obowiązany zapisać do grupy z innego
przedmiotu w drugiej turze wyborów.
5.W przypadku nie przekroczenia wymaganych limitów(minimalnej liczby zapisanych uczniów) zajęcia nie
będą 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 poprzez złożenie deklaracji, podpisanej przez ucznia i rodzica/opiekuna prawnego.
Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1.
8.Przy wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym uczniowie powinni mieć na względzie
wybierany w przyszłości kierunek studiów wyższych i powinny uwzględniać przedmioty, które będą zdawać
na egzaminie maturalnym.
9.Dokładne liczby godzin wszystkich przedmiotów w klasie I, II, III umieszczone są w ramowym planie
nauczania.
10.Rekrutacji na zajęcia międzyoddziałowe dokonuje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
11.Komisja powołuje decyzję o przyjęcia ucznia do danej grupy międzyoddziałowej na podstawie deklaracji
ucznia, przy czym naboru dokonuje się według rankingu wyników w nauce(kryterium stanowią oceny
semestralne z przedmiotów wchodzących w skład bloku) – do wyczerpania limitu miejsc.
12.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.
13.Ważnym elementem w nowej podstawie programowej jest obowiązek wyboru przedmiotów z bloku
uzupełnień w ramach realizacji programu: przyroda lub historia i społeczeństwo, których wybór wymusza
na uczniach podział na dwie grupy-humanistów i nauki ścisłe oraz przyrodnicze w wyborze dalszej drogi
kształcenia już od pierwszej klasy liceum.
14.Jeśli uczeń wybrał naukę na poziomie rozszerzonym wyłącznie z przedmiotów humanistycznych musi
pogłębić wiedzę dziedziny nauk przyrodniczych w ramach przedmiotu przyroda; jeśli natomiast wybrał
poziom rozszerzony wyłącznie z nauk przyrodniczych i ścisłych musi pogłębić wiedzę z historii i wiedzy o
społeczeństwie w ramach przedmiotu: historia i społeczeństwo.
15.Wybory powinny być dokładnie przemyślane, gdyż wybrane przedmioty będą realizowane do końca
cyklu kształcenia bez możliwości zmian.

