
Regulamin wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie  
 

rozszerzonym w III Liceum Ogólnokształcącym 
 

 w Lubinie 
 
 
 
 

Podstawa prawna: 
 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz.U.  
z 2012 r. Nr 0, poz. 204) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych. 

2. Statut III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. 

§ 1 
 

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie organizuje nauczanie 
przedmiotów w zakresie rozszerzonym.  

 
§ 2 

 
1. Zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są w systemie obejmującym co najmniej dwa 

przedmioty.  
 

2. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzi się w systemie oddziałowym lub 
międzyoddziałowym.  
 
 

3. Uczniowie wybierają przedmioty na podstawie obowiązującego w szkole regulaminu 
oraz ramowego planu nauczania. 
 
 

§ 3 
 

1. Uczeń ma obowiązek od  klasy drugiej  realizować przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

a) przypisane do profilu kształcenia klasy, do której aktualnie uczęszcza, 
b) dodatkowy, wybrany przez siebie przedmiot z listy proponowanych dla danego profilu. 

 
2. 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. 

 
 



  
§ 4 

 
1.  Rekrutacji dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powoływana w każdym roku szkolnym 

 przez Dyrektora szkoły. Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do danej  grupy     
 przedmiotowej  na podstawie deklaracji ucznia. 

 
2. Minimalna  ilość uczniów  tworzących grupę  jest określona  przez organ prowadzący szkołę. 

Wyjątkiem są grupy z informatyki i języków obcych, których liczebność wynosi 
maksymalnie 15 osób. Plan realizacji takich przedmiotów wynikać będzie z wyborów uczniów 
i możliwości organizacyjnych  szkoły. Szkoła zastrzega sobie  prawo odrzucenia wniosku  ucznia  
z ww. względów. 
 

3. W przypadku, gdy brak jest możliwości utworzenia grupy (np. zbyt mała liczba 
zdeklarowanych  uczniów),  grupa  taka nie zostanie utworzona, a uczeń jest zobowiązany zapisać 
się na inny, wskazany przez siebie w deklaracji, przedmiot w terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora. 

 
§ 5 

 
Wybory dla wszystkich uczniów klas pierwszych rozpoczynają się po klasyfikacji 
śródrocznej w formie złożenia deklaracji — termin jej złożenia ustala Dyrektor szkoły.  
Deklaracja musi być podpisana przez ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych. (wzór deklaracji  
stanowi załącznik nr 1). 

 
§ 6 

 
 Przy wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym uczniowie powinni mieć 
na względzie przedmioty, które będą zdawali na egzaminie maturalnym oraz wybierany 
w przyszłości kierunek studiów wyższych. Wybory powinny być dokładnie przemyślane, gdyż 
wybrane przedmioty będą realizowane do końca cyklu kształcenia. 

 
§ 7 

 
1. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia jest obowiązany 

realizować przedmiot  uzupełniający historia i społeczeństwo.  
 

2. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka   
jest  obowiązany realizować przedmiot  uzupełniający  przyroda. 

 
§ 8 

 
1. Uczeń może dokonać zmiany wyboru przedmiotu rozszerzonego składając pisemny 

wniosek z uzasadnieniem, podpisany przez rodziców, skierowany do Dyrektora szkoły 
w terminie do końca marca roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie realizacji 
przedmiotów rozszerzonych. 

 
 
 



2. Uczeń w szczególnych, wyjątkowych wypadkach może dokonać zmiany przedmiotu 
rozszerzonego na swój pisemny umotywowany wniosek (podpisany również przez 
rodziców/prawnych opiekunów) pod warunkiem, że: 
 
a) nie spowoduje to zmian w organizacji pracy szkoły; 

 
b) nie zmniejszy się ustalona minimalna liczba uczniów w grupie przedmiotowej; 

 
c) uczeń uzupełni i zaliczy na poziomie co najmniej dostatecznym/ dobrym zaległy 

materiał w trybie i terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 
w grupie nowo wybranego przedmiotu rozszerzonego. 

 

3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na zmianę wyboru przedmiotu rozszerzonego, 
pod warunkiem, że nie zaburzy to organizacji pracy szkoły i będą wolne miejsca na 
wybrany przedmiot.  

 
§ 9 

 
1. Dyrektor szkoły rozpatruje podanie w terminie pięciu dni roboczych od daty jego 

złożenia. 
2. Zmiana przez ucznia przedmiotu lub przedmiotów może nastąpić wyłącznie po jej 

pozytywnym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez dyrektora oraz nauczycieli danych 
przedmiotów. 

§ 10 

 
Dyrektor ogłasza treść regulaminu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy 
informacyjnej przeznaczonej dla uczniów. Kopie regulaminu znajdują się do wglądu 
w bibliotece szkolnej i u wychowawców klas.  

 
§ 11 

 
1. Uczniowie klas pierwszych oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie są 

zapoznawani z obowiązującym regulaminem w danym roku szkolnym. 
 

2. Podpisanie deklaracji wyboru nauczanych przedmiotów w zakresie rozszerzonym 
jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem wyboru przedmiotów 
nauczanych w zakresie rozszerzonym. 

 
 
Regulamin obowiązuje od  22 stycznia  2019 r.  
Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 22 stycznia 2019 r. 

 


