REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW
NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
W SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
STO W KLUCZBORKU

§1
Warunki ogólne
1. Uczeń ma obowiązek zrealizować od 3 do 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
2. Przedmioty na poziomie rozszerzonym oraz przedmioty dodatkowe muszą zostać zrealizowane przez ucznia w wymiarze co najmniej 870 godzin w cyklu
kształcenia.
3. Za zgodą dyrektora szkoły uczeń może realizować kolejny dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym.
4. Zajęcia na poziomie rozszerzonym zaczynają się w I, II lub III semestrze, w zależności od wybranego przedmiotu:
a) matematyka, język angielski – od I semestru;
b) historia, historia sztuki i informatyka – od III semestru
c) pozostałe przedmioty – od II semestru.
5. W przypadku języka angielskiego zajęcia odbywają się w grupach, do których
przydział zależy od stopnia zaawansowania.
6. W wyjątkowych sytuacjach wiodącym językiem obcym może być język niemiecki – wymagana jest wówczas zgoda dyrektora szkoły.
§2
Kryteria przyjmowania na zajęcia na poziomie rozszerzonym
1. Język angielski:
a) Przydział do grupy na zajęcia języka angielskiego na danym stopniu zaawansowania zależy od wyników testu kompetencyjnego przeprowadzonego
w ciągu dwóch pierwszych tygodni nauki oraz od wyników uzyskanych na
zewnętrznym egzaminie, na poprzednim etapie edukacyjnym (w zakresie
języka angielskiego na poziomie rozszerzonym),
b) Warunkiem dostania się do grupy realizującej program nauczania języka
angielskiego na poziomie rozszerzonym jest uzyskanie powyżej 40% możliwych do zdobycia punktów na zewnętrznym egzaminie na poprzednim
etapie edukacyjnym (w zakresie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym),

2.

3.
4.
5.

c) Uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w punkcie 1b, realizują program nauczania języka angielskiego na poziomie podstawowym.
Matematyka:
a) Przydział do grupy na zajęcia matematyki na danym stopniu zaawansowania
zależy od wyników uzyskanych na zewnętrznym egzaminie na poprzednim
etapie edukacyjnym (w zakresie matematyki),
b) W trakcie nauki nauczyciel matematyki może stwierdzić brak wystarczających postępów ucznia, co spowoduje przesunięcie do grupy na poziomie
podstawowym,
c) Uczeń ma prawo przejść do grupy o niższym stopniu zaawansowania wiedzy i umiejętności z matematyki – powinien złożyć do dyrekcji szkoły odpowiedni wniosek o przeniesienie go,
d) Uczeń ma prawo wnioskować o przeniesienie go do grupy o wyższym stopniu zaawansowania, ale ostateczną decyzję o tym przeniesieniu podejmuje
nauczyciel matematyki.
Z historii warunkiem koniecznym jest uzyskanie przez ucznia co najmniej oceny dobrej na zakończenie II semestru.
W przypadku wyboru historii sztuki – brana jest pod uwagę ocena z wiedzy o
kulturze na zakończenie II semestru.
Z pozostałych przedmiotów warunkiem koniecznym jest uzyskanie przez ucznia
z wybranego przedmiotu co najmniej oceny dobrej na zakończenie I semestru.
§3
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

1. Pierwszy przedmiot - język angielski, w wymiarze 450 godz., przy czym roz-

szerzenie wynosi 180 godz.
Obowiązek realizowania tego przedmiotu mają wyłącznie uczniowie, którzy
uzyskali powyżej 40% możliwych do zdobycia punktów na zewnętrznym egzaminie na poprzednim etapie edukacyjnym (w zakresie języka angielskiego na
poziomie rozszerzonym).
Uczniowie, którzy na zewnętrznym egzaminie na poprzednim etapie edukacyjnym (w zakresie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym) uzyskali do
40 % możliwych do zdobycia punktów albo którzy nie zdawali egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym – muszą dokonać wyboru
wszystkich przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym spośród
przedmiotów wymienionych w punktach 2-3.
2. Drugi (a dla tych uczniów, którzy realizują język angielski na poziomie podstawowym – pierwszy) przedmiot rozszerzony musi zostać wybrany spośród
następujących:
a. Historia
– 240 godz.
b. Biologia
– 240 godz.
c. Chemia
– 240 godz.
d. Fizyka
– 240 godz.

e.

– 240 godz.

Geografia

3. Trzeci i czwarty (a dla tych uczniów, którzy realizują język angielski na pozio-

mie podstawowym – drugi o trzeci)
ny spośród następujących:
a. Historia
b. Biologia
c. Chemia
d. Fizyka
e. Geografia
f. Język polski
g. Historia sztuki
h. Matematyka

przedmiot rozszerzony musi zostać wybra– 240 godz.
– 240 godz.
– 240 godz.
– 240 godz.
– 240 godz.
– 240 godz.
– 240 godz.
– 570 godz., przy czym rozszerzenie
wynosi 270 godz.
– 180 godz.
– 180 godz.
– 180 godz.

WOS
Informatyka
k. Język niemiecki
4. Inny przedmiot rozszerzony:
Przedmiot wymieniony w punkcie 3, ale za zgodą wychowawcy i dyrektora na
realizację piątego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Decyzja zależy od
postawy ucznia podczas zajęć z wszystkich przedmiotów realizowanych przez
ucznia i od wyników uzyskiwanych w nauce.
i.
j.

§4
Przedmioty uzupełniające
Przedmiotami uzupełniającymi w szkole są:
a) Dla uczniów, którzy nie wybrali matematyki na poziomie rozszerzonym – ćwiczenia z matematyki w wymiarze 30 godz.
b) Dla uczniów, którzy nie wybrali rozszerzenia z języka polskiego – ćwiczenia z
języka polskiego w wymiarze 30 godz.
c) Dla uczniów, którzy nie wybrali historii – historia i społeczeństwo realizowana
w wymiarze 120 godz., przy czym 60 godz. odbywa na dwóch obozach naukowych w kl. II i III (zajęcia mogą odbywać się metodą projektową),
d) Dla uczniów, którzy nie wybrali: chemii, fizyki, geografii ani biologii – przyroda realizowana w wymiarze 120 godz., przy czym 60 godz. odbywa na
dwóch obozach naukowych w kl. II i III (zajęcia mogą odbywać się metodą
projektową),
e) Dla uczniów, którzy nie wybrali historii sztuki– zajęcia artystyczne realizowane w wymiarze 30 godz.
f) Dla wszystkich uczniów obowiązkowo – filozofia realizowana w wymiarze 60
godz.

g) Dla wszystkich uczniów realizujących program nauczania języka angielskiego
na poziomie rozszerzonym obowiązkowo – zajęcia z native speakerem z języka
angielskiego realizowane w wymiarze 60 godz.
Dla pozostałych uczniów – jest to przedmiot do wyboru, ale jeśli zostanie wybrany – staje się przedmiotem obowiązkowym.
h) Dla wszystkich uczniów – obowiązkowy jest udział w projektach edukacyjnych
o charakterze humanistycznym, prowadzonych przez SLO STO, tzn.:
- „Barbarzyńcy w ogrodzie”,
- „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”.

§5
Tryb wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym, przedmiotów uzupełniających i form aktywności na zajęciach wychowania fizycznego
1. Wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym oraz uzupełniających dokonuje uczeń na wzorcowym druku deklaracji.
2. Pierwszą deklarację składa uczeń klasy I LO najpóźniej w dzień po konferencji
klasyfikacyjnej za I semestr.
3. Aktualizacja deklaracji odbywa się na 30 dni przed radą klasyfikacyjną po III
semestrze.
4. Wychowawca klasy do tygodnia od daty złożenia deklaracji sprawdza je, akceptuje i przedkłada Dyrektorowi szkoły, który zatwierdza zestaw deklaracji.
5. Każda zmiana deklaracji ucznia dokonywana jest pisemnie.
6. Zestaw deklaracji przechowywany jest przez wychowawców.
§6
Uwagi końcowe
1. Przedmiot na poziomie rozszerzonym jest realizowany w ramach opłat za szkołę, jeżeli został wybrany przez co najmniej 3 uczniów. W sytuacji, gdy przedmiot wybiera 1 lub 2 uczniów, dyrektor ustala wysokość dodatkowych opłat
lub podejmuje decyzję połączenia klasy II i III, o ile jest taka możliwość.
2. W przypadku zmiany w deklaracji przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym uczeń obowiązany jest nadrobić zaległy materiał w trybie i terminie
określonym przez nauczyciela (nie później niż do końca III semestru) oraz zdać
egzamin uzupełniający treści programowe.
3. W przypadku rezygnacji z realizacji przedmiotu na poziomie rozszerzonym,
uczeń nie otrzymuje oceny rocznej z tego przedmiotu, a kolejne świadectwa nie
zawierają informacji o realizacji tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
Oceną końcową z tego przedmiotu jest ocena końcowa uzyskana na poziomie
podstawowym w kl. I.

4. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez
niego upoważniona.
Deklaracja wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, przedmiotów
uzupełniających oraz wariantów realizacji zajęć WF
I.
Przedmioty, które uczeń deklaruje realizować na poziomie rozszerzonym
Dokonaj wyboru od 3 do 4 przedmiotów (razem z językami obcymi). Możesz wybrać
więcej przedmiotów ale twój wybór dodatkowych przedmiotów wymagać będzie akceptacji wychowawcy i dyrektora szkoły.
Lp.

Przedmiot

1

Język
angielski

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

Forma realizacji

Wymiar godzin w trzyletnim cyklu
kształcenia na
poziomie
rozszerzonym
180

Łącznie 5 godzin tygodniowo w klasie I, II i III.
W klasie III – z podziałem na zdających maturę na
poziomie rozszerzonym i podstawowym
Język polski Od 2 semestru I klasy 2 godz. tygodniowo, w kla- 240
sie II - 3 godziny tygodniowo, w klasie III - 4 godziny tygodniowo
Matematyka
Od Od 1 semestru I klasy - 5 godz. tygodniowo, w 270
klasie II - 7 godzin tygodniowo, w klasie III - 7
godziny tygodniowo
Historia
w klasie II - 4 godziny tygodniowo, w klasie III - 4 240
godziny tygodniowo
Biologia
Od 2 semestru I klasy - 2 godz. tygodniowo, w 240
klasie II - 4 godziny tygodniowo, w klasie III - 4 240
Chemia
godziny tygodniowo
Fizyka
240
Geografia
240
Historia
W klasie II i w klasie III po 4 godziny tygodniowo 240
sztuki
WOS
W klasie II i w klasie III po 3 godziny tygodniowo 180
Informatyka
180
Język
W klasie II i w klasie III po 3 godziny tygodniowo 180
niemiecki
SUMA godzin
wybranych przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym

Deklaracja
wyboru
(przy wybranym
przedmiocie
zaznacz: x)
x

Suma godzin w
cyklu kształcenia przedmiotów wybranych
przez ucznia
180

II.
Przedmioty uzupełniające
Dokonaj wyboru przedmiotów uzupełniających. Uwaga! Niektóre musisz wybrać ze
względu na dokonany przez ciebie wybór przedmiotów realizowanych na poziomie
rozszerzonym.
Lp. Przedmiot

Forma realizacji

Wymiar
godzin w
trzyletnim
cyklu

Deklaracja
wyboru
(przy wybranym

Suma godzin
w
cyklu
kształcenia

1 godzina w klasie III

6

Język polski – ćwiczenia
(muszą wybrać uczniowie, którzy
nie realizują języka polskiego na
poziomie rozszerzonym)
Matematyka – ćwiczenia
(muszą wybrać uczniowie, którzy
nie realizują matematyki na poziomie rozszerzonym)
Przyroda
(muszą wybrać uczniowie, którzy
nie wybrali biologii, chemii, fizyki
ani geografii)
Historia i społeczeństwo
(muszą wybrać uczniowie, którzy
nie wybrali historii)
Zajęcia artystyczne
(muszą wybrać uczniowie, którzy
nie wybrali historii sztuki)
Zajęcia z native speakerem

7

Filozofia

1

2

3

4

5

kształcenia przedmio- przedmiocie
za- tów
wyznacz: x) branych
przez
ucznia
30
30

30

30

60 godz. w formie zajęć 120
lekcyjnych, a 60 godz. na
„zielonej szkole” w klasie
II i III

120

120

120

1 godzina w klasie II

30

30

1 godzina w klasie II i III

60

60

1 godzina w klasie II i III

60

60

SUMA godzin wybranych przedmiotów uzupełniających

l.p.
1

III. Podsumowanie
Typ wybranych przedmiotów
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

2

Przedmioty uzupełniające

Suma godzin

SUMA (nie może być mniejsza niż 870 godzin)

IV.

Wybór formy realizacji wychowania fizycznego

Lp. Rodzaj
fizycznego

zajęć

wychowania Forma realizacji

Wymiar godzin w trzyletnim cyklu
kształcenia

Deklaracja
wyboru (przy
wybranym
przedmiocie
zaznacz znak
x)

Suma godzin
w
cyklu
kształcenia
przedmiotów
wybranych
przez ucznia

1

Zajęcia na sali gimnastycznej.

3 godziny tygo- 270
dniowo w klasie I,
II i III

2

IT (Indywidualny tok) – dotyczy
czynnych sportowców, którzy
tygodniowo trenują cztery godziny
i więcej. Możliwe jest realizowanie całości zajęć poza szkołą, wymagane jest zaświadczenie z klubu
jako załącznik, podanie ucznia o
IT, przed klasyfikacją opinia klubu
z oceną.
Zwolnienie lekarskie z zajęć WF

Nazwa
klubu Minimalnie
…………………. 270
………………...

3

180

Podać czas zwolnienia od dnia ………………………………….
do dnia ………..…………….……

Suma nie może być mniejsza niż
270 godzin

Inne uwagi ucznia:

Data i podpis ucznia

Data i podpis akceptujący wychowawcy klasy

Data i podpis Dyrektora szkoły

x

