
REGULAMIN WYBORU PRZEDMIOTÓW NAUCZANYCH 

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM 

WE FRANCISZKAŃSKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TORUNIU 

 

§1 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 204) w 

sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 

2. Statut Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 

 

§2 

1. Dyrektor organizuje nauczanie następujących przedmiotów w zakresie rozszerzonym: informatyka, 

j. polski, j. niemiecki, j. angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, historia, wiedza o 

społeczeństwie, z tym zastrzeżeniem że poszczególne przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym 

mogą być ze względów organizacyjnych pracy szkół zespolone tylko i wyłącznie w następujących 

grupach profilowych: 

a) matematyczno-fizyczny: fizyka, matematyka, informatyka, j. angielski 

b) biologiczno-chemiczny: biologia, chemia, j. angielski,  

c) humanistyczny: historia, j. polski, j. angielski, wiedza o społeczeństwie. 

2. Uczeń wybierający dany profil musi bezwzględnie wybrać przedmiot wiodący lub jeden z 

przedmiotów wiodących dla danego profilu, tj. dla profilu: 

a) matematyczno-fizycznego: fizyka 

b) biologiczno-chemicznego: biologia lub chemia 

c) humanistycznego: historia. 

3. Dla ważnej przyczyny i przy spełnieniu określonych warunków dyrektor może zorganizować naukę 

dodatkowego przedmiotu w zakresie rozszerzonym. 

4. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzi się w systemie międzyoddziałowym, jeżeli w danym 

roku jest tworzona więcej niż jedna klasa. 

5. Grupa z danego przedmiotu rozszerzonego powstanie, jeżeli wybiorą ją co najmniej 4 osoby. 

6. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych do realizacji danego przedmiotu na poziomie 

rozszerzonym, uczniowie zobowiązani są złożyć deklarację uzupełniającą w terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

7. Uczeń ma obowiązek realizacji od 2 do 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 

8. Warunkiem wyboru przedmiotu na poziomie rozszerzonym z języka obcego jest uzyskanie na 

zakończenie klasy I-szej oceny co najmniej dobrej. 

9. Dokładne liczby godzin wszystkich przedmiotów w klasach I, II i III są podawane w ramowym planie 

nauczania. 

10. Uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie są zaznajamiani z zasadami wyboru przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym podczas procesu rekrutacji oraz poprzez stronę internetową. 

Potwierdzają zapoznanie się z podaną procedurą podpisując dokumenty składane w szkole w trakcie 

rekrutacji. 

 

 

 

 



§ 3 

1. Przedmiotami uzupełniającymi w szkole są historia i społeczeństwo, przyroda oraz język łaciński w 

kulturze. 

2. Dla ważnej przyczyny i przy spełnieniu określonych warunków dyrektor może zorganizować naukę 

dodatkowego przedmiotu uzupełniającego. 

3. Uczeń, który nie wybrał do realizacji w zakresie rozszerzonym historii, obowiązkowo realizuje jako 

przedmiot uzupełniający historię i społeczeństwo. 

4. Uczeń, który nie wybrał do realizacji w zakresie rozszerzonym biologii, chemii lub fizyki 

obowiązkowo realizuje jako przedmiot uzupełniający przyrodę. 

 

§ 4 

1. Uczniowie wybierają przedmioty na podstawie obowiązującego w szkole regulaminu oraz 

ramowego planu nauczania. 

2. Wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym uczeń dokonuje na wzorcowym 

druku (do pobrania w sekretariacie) i składa u dyrektora szkoły. 

3. Terminy składania przez uczniów deklaracji warunkowane są koniecznością zaplanowania pracy w 

następnym roku szkolnym. Przyjmuje się dwa podstawowe terminy przyjmowania deklaracji: 

a) wstępna – w momencie zgłoszenia do szkoły, 

b) uzupełniająca – pierwszy tydzień maja w klasie pierwszej. 

 

§5 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić wybrany przez siebie przedmiot 

lub przedmioty zadeklarowane do realizacji w zakresie rozszerzonym, nie później jednak niż do końca 

września klasy drugiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w §5 pkt 1, uczeń zobowiązany jest: 

a) złożyć do dyrektora szkoły podanie, podpisane również przez rodziców/opiekunów prawnych, ze 

wskazaniem proponowanej zmiany, 

b) pisemnie przedstawić zasadność proponowanej zmiany. 

3. Uczeń może dokonać zmiany zajęć pod następującymi warunkami: 

A. Rezygnacja z przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym 

a) nie powoduje to zmian w organizacji pracy szkoły, 

b) nie zmniejsza się ustalona minimalna liczba uczniów w grupie przedmiotowej, 

c) zachowana jest zasada realizacji minimum 2 przedmiotów w zakresie rozszerzonym,  

B. Wybór nowego przedmiotu 

a) ocena roczna w I klasie dla przedmiotu proponowanego jako nowy przedmiot rozszerzony nie 

może być niższa niż 4,0.  

4. Dyrektor rozpatruje podanie w terminie pięciu dni roboczych od daty jego złożenia. 

5. W przypadku rezygnacji z realizacji przedmiotu w zakresie rozszerzonym, uczeń nie otrzymuje 

oceny rocznej z tego przedmiotu, a kolejne świadectwa nie zawierają informacji o realizacji tego 

przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Oceną końcową z tego przedmiotu jest ocena końcowa 

uzyskana na poziomie podstawowym. 

 

 


