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Regulamin organizowania zajęć   
z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym i 

uzupełniającym 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Żaganiu 

 
 
 

1. Dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie 
rozszerzonym zgodnie z ramowym planem nauczania. 

2. Uczeń wybiera blok przedmiotów, który będzie realizowany na poziomie 
rozszerzonym. Do każdego bloku przedmiotów rozszerzonych w sposób 

automatyczny dodane będą przedmioty uzupełniające. Uczeń dokonuje 
wyboru spośród następujących czterech bloków przedmiotów:  

a) Blok I- przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, chemia fizyczna  

b) Blok II- przedmioty rozszerzone: biologia, chemia 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka medyczna 

c) Blok III- przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka 

Przedmioty uzupełniające: biologia, ekologia z biogeografią i ochr. 

środowiska, Historia i społeczeństwo 

d) Blok IV- przedmioty rozszerzone: język polski, historia 

Przedmioty uzupełniające: geografia z turystyką, przyroda 

3. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzi się w systemie 
międzyoddziałowym. 

4. Grupa międzyoddziałowa z danego przedmiotu liczy od 13 do 32 uczniów. 

5. Uczniowie deklarują wybór przedmiotów realizowanych w zakresie 
rozszerzonym 21 marca danego roku szkolnego w klasie pierwszej. Wzór 

deklaracji stanowi załącznik nr 1. 

6. Rekrutacji na zajęcia międzyoddziałowe dokonuje komisja kwalifikacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

7. 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 semestralne z przedmiotów - do wyczerpania limitu miejsc). 

8. Przy tworzeniu rankingu chętnych na dany blok przedmiotów   

uwzględnia się oceny z przedmiotów rozszerzonych realizowanych w 
danym bloku.  

9. W przypadku braku możliwości ustalenia ostatecznej listy uczniów 
zakwalifikowanych do danych zajęć w oparciu o ranking ocen 
semestralnych (ze względu na równorzędne pozycje uczniów w rankingu) 

za kryterium stosuje się wartość uzyskanych procentów na koniec I 
semestru I klasy. 
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10. Dyrektor szkoły ogłasza wyniki rekrutacji w terminie 14 dni od momentu 
złożenia deklaracji. 

11. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranych przez siebie 
zajęć z powodu braku miejsc, zobowiązani są do dokonania wyboru 

innych zajęć proponowanych przez szkołę. (Każdy uczeń dokonuje 
wyboru minimum dwóch przedmiotów.) 

12. Uczeń może dokonać zmiany przedmiotu na swój pisemny wniosek 

w terminie do końca września w klasie drugiej za zgodą dyrektora szkoły. 
W takim przypadku zobowiązany jest zaliczyć zaległości programowe z 
tego przedmiotu.  

 

 

              Regulamin obowiązuje z dniem 27 lutego 2014 r.  
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Załącznik  nr 1 

DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH NA POZIOMIE 

ROZSZERZONYM 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….. 

Klasa …………… Rok szkolny ………..…………... 

 

     DEKLARUJĘ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH Z PRZEDMIOTU : 

  (wybierz jeden z bloków przedmiotów i wstaw krzyżyk obok nazwy ; 

w przypadku braku możliwości utworzenia bloku lub braku miejsc wybierz 
alternatywny blok przedmiotów i postaw obok niego kółko) 

Blok I matematyka, fizyka  

Blok II biologia, chemia  

Blok III geografia, matematyka  

Blok IV język polski, historia  

 

Przedmiot z bloku Ocena semestralna   Wartość uzyskanych procentów w I semestrze 

   

   

 
 

…................. 
Podpis ucznia 

 

Decyzja Dyrektora Szkoły: 
 
Wyrażam  zgodę / nie wyrażam zgody * 

 
Proponuję blok nr …………. 
 

 
 

                                                                            Pieczątka i podpis dyrektora 
 
 

 
 
* niepotrzebne skreślić 


