Regulamin wyboru przedmiotów
nauczanych w zakresie rozszerzonym
w Technikum Nr 14 wchodzącym w skład Zespołu Szkól Zawodowych Nr 3 im. Adama
Kocura w Katowicach
§1
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012
r., poz. 204) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).
§2
1. Uczniowie klas pierwszych oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie są zaznajamiani
z obowiązującym regulaminem do końca lutego 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.
§3
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie oraz u
wychowawcy klasy.
§4
1. Uczeń zobowiązany jest do złożenia wstępnej „Deklaracji nr 1” ( załącznik nr1 do
regulaminu) do końca lutego danego roku szkolnego.
2. Na podstawie deklaracji nr 1 dyrektor w ciągu 7 dni w porozumieniu z nauczycielami
opracowuje listy grup uczniów rozszerzających dany przedmiot.
3. Do 15 marca danego roku szkolnego uczniowie, którzy z przyczyn organizacyjnych
i wyboru przedmiotu, który nie został zaakceptowany przy podziale grup składają
ostateczną „Deklarację nr 2” (załącznik nr 2) narzucającą wybór większościowy.
4. Do końca marca danego roku szkolnego dyrektor zatwierdza listy grup uczniów
rozszerzających dane przedmioty.
§5
1. W przypadku niezłożenia deklaracji wstępnej lub ostatecznej w określonym terminie,
uczeń – decyzją dyrektora szkoły, zostaje przydzielony do grupy składającej się z
najmniejszej liczby osób. §6 1. Przy tworzeniu grup w pierwszej kolejności brana jest
pod uwagę Deklaracja nr 1.
2. Minimalna ilość uczniów tworzących grupę jest określana przez dyrektora szkoły w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. W przypadku, gdy ze względów organizacyjnych, nie ma możliwości
przyporządkowania ucznia do danej grupy przedmiotowej, brany jest pod uwagę

formularz Deklaracji nr 2. W takiej sytuacji uczeń wybiera jedynie przedmioty, dla
których zostały już utworzone grupy.
§6
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić wybrany przez siebie
przedmiot lub przedmioty.
2. W przypadku, o którym mowa w §6 w punkcie 1 uczeń zobowiązany jest złożyć do
dyrektora szkoły podanie z uzasadnieniem zmiany wraz z prawidłowo wypełnioną
deklarację nie później niż do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
klasach pierwszych.
3. Podanie to może być rozpatrzone pozytywnie przez dyrektora jedynie w przypadku,
gdy grupa klasowa – po odejściu z niej ucznia, nie ulegnie rozwiązaniu.
4. Dyrektor rozpatruje podanie w terminie pięciu dni roboczych.
5. Zmiana przez ucznia przedmiotu lub przedmiotów może nastąpić wyłącznie po jej
pozytywnym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez dyrektora oraz nauczycieli danych
przedmiotów.
Mirosław Kowalski
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Adama Kocura w Katowicach

ZAŁĄCZNIKI

DO REGULAMINU
Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru przedmiotów nauczanych
w zakresie rozszerzonym w Technikum Nr14 ZSZ Nr 3

Szanowni Paostwo
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych wymaga, aby uczeo w klasie
pierwszej dokonał wyboru przedmiotu kształconego w zakresie rozszerzonym. W Zespole Szkół Zawodowych
Nr 3 im. Adama Kocura obligatoryjnie wszyscy uczniowie Technikum Nr 14 mają rozszerzoną
Matematykę
natomiast do wyboru przez ucznia jest 1 przedmiot rozszerzony realizowany od klasy drugiej spośród
następujących:





Chemia
Fizyka
Geografia
Biologia

Wyboru przedmiotu dokonuje uczeo, jednak ze względu skutki jakie ten wybór niesie zwracam się do Paostwa,
aby wspólnie przedyskutowad z synem/córką argumenty przemawiające za wyborem danego przedmiotu.
Podczas wyboru przedmiotu uczeo powinien wziąd pod uwagę następujące fakty:
1.
2.

Wybór rozszerzenia oznacza, że wybrany przedmiot jest również przedmiotem maturalnym.
W przypadku, gdy w przyszłości uczeo podejmuje studia techniczne, to należy pamiętad, że uczelnie
techniczne przyznają dodatkowe punkty podczas rekrutacji, za przedmioty rozszerzone: matematyka,
fizyka, chemia ,biologia natomiast uniwersytety dodatkowo także za geografię.
Z poważaniem

Mirosław Kowalski – Dyrektor ZSZ 3

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Adama Kocura w Katowicach

DEKLARACJA NR 1
Jako dodatkowe przedmioty do kształcenia w zakresie rozszerzonym wybieram matematykę oraz w
pierwszej kolejności ……………………………………………………………… lub w drugiej kolejności ( gdyby nie
było wystarczającej liczby uczniów do stworzenia grupy oddziałowej lub międzyoddziałowej
z pierwszego wyboru) ………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia

………………………………………………………………………………………………………….

Zawód w którym uczeo się uczy……………………………………………………………………………………………………
KATOWICE . data ……………………………………..

podpis ucznia……………………………………….

Podpis rodziców (opiekunów prawnych)…………………………………………………………..

Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru przedmiotów nauczanych
w zakresie rozszerzonym w Technikum Nr14 ZSZ Nr 3

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Adama Kocura w Katowicach

DEKLARACJA NR 2
Jako dodatkowe przedmioty do kształcenia w zakresie rozszerzonym wybieram matematykę oraz z
przedmiotów dla których z pierwszego wyboru utworzono grupy przedmiotowe wybieram
………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia

………………………………………………………………………………………………………….

Zawód w którym uczeo się uczy……………………………………………………………………………………………………
KATOWICE

Data ……………………………………..

podpis ucznia……………………………………….

Podpis rodziców (opiekunów prawnych)…………………………………………………………..

