
 
 Załącznik 1  

do Zarządzenia Nr 6/2015  
Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. dra T. Chałubińskiego  w Radomiu  
z dnia 26.10.2015 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin organizowania zajęć 

z przedmiotów realizowanych  w zakresie rozszerzonym  
oraz dodatkowych przedmiotów uzupełniających 

w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  
 im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 
204 z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.  

2. Statut IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. dra T. Chałubińskiego  w 
Radomiu.  



 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:  

1. szkole – należy rozumieć przez to IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi   

 im. dra Tytusa Chałubińskiego  w Radomiu.  

2. dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi   

 im. dra Tytusa Chałubińskiego  w Radomiu  

3. uczniu – należy rozumieć przez to ucznia IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi   

 im. dra Tytusa Chałubińskiego  w Radomiu .  

4. nauczycielu – należy rozumieć przez to nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy 

 o pracę w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego   

w Radomiu .  

5. wychowawcy -  należy rozumieć przez to nauczyciela pełniącą funkcję wychowawcy oddziału  

 klasowego utworzonego w IV Liceum Ogólnokształcącym  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa 
Chałubińskiego  w Radomiu . 

6. pracowniku szkoły – należy rozumieć przez to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę  

 w IV Liceum Ogólnokształcącym  z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. dra Tytusa Chałubińskiego  w Radomiu   

7. regulaminie – należy rozumieć przez to Regulamin organizowania zajęć z przedmiotów realizowanych  

w zakresie rozszerzonym  oraz dodatkowych przedmiotów uzupełniających w IV Liceum Ogólnokształcącym z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego  w Radomiu  . 

8. ramowym planie nauczania – należy rozumieć przez to ramowy plan nauczania obowiązujący  

 w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi   im. dra Tytusa Chałubińskiego  w Radomiu. 

9. grupie oddziałowej– należy rozumieć przez to grupę utworzoną jedynie z uczniów danego oddziału .  

10. grupie międzyoddziałowej - należy rozumieć przez to grupę utworzoną z uczniów różnych oddziałów.  

11. deklaracji - należy rozumieć przez to prawidłowo wypełniony załącznik do Regulaminu organizowania  

zajęć z przedmiotów realizowanych zakresie rozszerzonym oraz dodatkowych przedmiotów  uzupełniających w 
IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. dra Tytusa Chałubińskiego  w Radomiu.. 

12. przedmiocie lub przedmiotach – należy rozumieć przez to przedmiot ogólnokształcący lub przedmioty 
ogólnokształcące znajdujące się w ramowym planie nauczania szkoły.  

13. stronie internetowej – należy rozumieć przez to oficjalną stronę internetową IV Liceum Ogólnokształcącego z 
Oddziałami Dwujęzycznymi   im. dra Tytusa Chałubińskiego  w Radomiu : http://www.chalubinski.pl 

14. rodzicu- należy rozumieć przez to rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.  

15. Załączniku nr 1- należy przez to rozumieć opracowany zgodnie z ofertą edukacyjną na dany rok szkolny wzór 
deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz dodatkowych przedmiotów 
uzupełniających dla poszczególnych oddziałów. 

 
§ 1. 

Warunki ogólne 
1. Uczeń ma obowiązek zrealizować od 2 do 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.  

2. Przedmioty na poziomie rozszerzonym oraz przedmioty dodatkowe muszą zostać zrealizowane przez 
ucznia wymiarze co najmniej 870 godzin w cyklu kształcenia.  

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

4. W każdym oddziale, w którym realizowany jest ramowy plan nauczania zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych, ustalone są w trakcie rekrutacji  jeden lub dwa przedmioty rozszerzone.  

5. Uczeń klasy pierwszej liceum wybiera kolejny przedmiot rozszerzony, który będzie realizowany w 
klasach drugiej i trzeciej po klasyfikacji śródrocznej. 

6. Wyboru, o którym mowa w ustępie 5, należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia 
składając w sekretariacie szkoły deklarację podpisaną przez ucznia i jego rodzica. Załącznik nr1  

7. W przypadku niezłożenia deklaracji wyboru kolejnego przedmiotu rozszerzonego w terminie podanym  

w punkcie 6  decyzję  o wyborze tego przedmiotu dla ucznia podejmuje dyrektor  szkoły i przydziela go 
do grupy składającej się z najmniejszej liczby osób.  O podjętej decyzji dyrektor szkoły powiadamia 
zainteresowanego ucznia  i jego rodzica do  31 marca. 

8. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych  mogą być prowadzone  w systemie oddziałowym,  
międzyoddziałowym lub za zgodą organu prowadzącego w grupach międzyszkolnych. 

http://www.chalubinski.pl/


9. Grupa z danego przedmiotu rozszerzonego może powstać, jeżeli wybierze go co najmniej 15 uczniów i 
nie może liczyć więcej niż 32 osoby. W odniesieniu do informatyki i języków obcych liczebność grupy 
nie może przekraczać: 

a) z języków obcych – 24 osób 

b) z informatyki – 17 osób 

10.  W przypadku nieosiągnięcia lub przekroczenia wskazanej liczby uczniów dyrektor szkoły podejmuje 
decyzję po uzyskaniu pisemnej zgody organu prowadzącego. 

§ 3. 
Obowiązkowe przedmioty uzupełniające 

Obowiązkowymi przedmiotami uzupełniającymi w szkole są:  
1) Historia i społeczeństwo realizowana w wymiarze 120 h – obowiązkowa dla uczniów, którzy nie 

wybrali historii. 

2) Przyroda realizowana w wymiarze 120 h – obowiązkowa dla uczniów, którzy nie wybrali: chemii, 
fizyki, geografii ani biologii. 

3) Historia Hiszpanii i geografia Hiszpanii - obowiązkowe dla uczniów oddziałów dwujęzycznych 

§ 4. 
Dodatkowe przedmioty uzupełniające 

1. Szkoła proponuje realizację przez uczniów dodatkowego przedmiotu uzupełniającego, dla którego nie 
została opracowana podstawa programowa lecz program nauczania tych zająć został włączony do 
szkolnego zestawów programów nauczania. 

2. Przedmiot ten ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału. 

3. Udział w zajęciach z dodatkowego przedmiotu uzupełniającego jest obowiązkowy.  

 
§ 5. 

Tryb wyboru przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowych przedmiotów 
uzupełniających. 

1. Rekrutacji na zajęcia z przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym i dodatkowych przedmiotów 
uzupełniających dokonuje  komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Przy wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym uczniowie powinni mieć na 
względzie wybierany w przyszłości kierunek studiów wyższych i powinni uwzględniać przedmioty, które 
będą zdawać na egzaminie maturalnym.  

3. Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do danej grupy na podstawie deklaracji ucznia, przy 
czym naboru dokonuje się według rankingu wyników w nauce.  Pierwsze kryterium stanowią oceny 
śródroczne z przedmiotów wybranych jako rozszerzenie. W następnej kolejności brana jest pod uwagę 
średnia ocen w klasyfikacji śródrocznej aż  do wyczerpania limitu miejsc.  

4. W przypadku braku możliwości ustalenia ostatecznej listy uczniów zakwalifikowanych do danych zajęć 
w oparciu o ranking ocen śródrocznych  (ze względu na równorzędne pozycje uczniów w rankingu) 
stosuje się  kryterium dodatkowe –  liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji. 

5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości skład utworzonych grup. 

6. Uczeń może dokonać zmiany zajęć na  pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora szkoły  

w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie pierwszej jeśli nie spowoduje to zmian  

w organizacji pracy szkoły i pod warunkiem, że będą wolne miejsca na wybrany przedmiot.  

7. Każda zmiana deklaracji ucznia dokonywana jest pisemnie.  

8. Zestaw deklaracji przechowywany jest w sekretariacie szkoły.  

 
§ 6. 

Uwagi końcowe 
Sytuacje nie objęte regulaminem rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.  

 
Deklaracje udziału w zajęciach z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz w zajęciach                             
z dodatkowego przedmiotu uzupełniającego w poszczególnych klasach znajdują się na stronie szkoły w zakładce 
Pobierz/Prawo szkolne. 
 


