REGULAMIN
ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM.
1. Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym organizuje Dyrektor szkoły zgodnie z ramowym
planem nauczania i aktualnie obowiązującymi przepisami.
2. Uczeń technikum ma obowiązek wyboru 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.
3. Pierwszy przedmiot musi być wybrany z następujących: matematyka (180 h), biologia (240 h),
geografia (240 h), fizyka (240 h), chemia (240 h).
4. Drugim przedmiotem może być: matematyka (180 h), biologia (240 h), geografia (240 h), fizyka
(240 h), chemia (240 h), język obcy (180 h), informatyka (180h).
5. Uczniowie technikum mają obowiązek realizacji przedmiotu uzupełniającego
historia
i społeczeństwo (120 h). Oprócz obowiązkowego przedmiotu uzupełniającego możliwa jest również
realizacja innych, w zakresie i wymiarze ustalonych przez dyrektora szkoły.
6. W sumie przedmioty rozszerzone i uzupełniające muszą być zrealizowane w wymiarze co najmniej
540 h w ciągu 4 lat nauki.
7. Realizacja zajęć na poziomie rozszerzonym rozpoczyna się we wrześniu drugiej klasy technikum.
8. Deklarację wyboru przedmiotów uczeń składa pod koniec I klasy, na 2 tygodnie przed zakończeniem
zajęć w czerwcu.
9. Deklaracje, na ustalonym formularzu z podpisami ucznia i jego opiekunów prawnych, składane są
wychowawcy.
10. Uczeń deklaruje wybór 2 przedmiotów wybranych zgodnie z punktami 3. i 4. niniejszego regulaminu
oraz przedmiotu rezerwowego na wypadek nieutworzenia grup z wybranych przedmiotów.
11. W przypadku niezłożenia deklaracji na dwa tygodnie przed końcem zajęć w czerwcu klasy I, uczeń decyzją dyrektora szkoły- zostaje przydzielony do grupy, w której są wolne miejsca.
12. Przedmioty w zakresie
lub międzyoddziałowych.

rozszerzonym

realizowane

są

w

grupach

oddziałowych

13. Minimalna liczba uczniów, dla których mogą być realizowane zajęcia, wynosi 10 osób.
14. W przypadku, gdy na podstawie deklaracji nie zbierze się liczba uczniów umożliwiająca
prowadzenie danych zajęć, dyrektor szkoły ogłasza na stronie szkoły na tydzień przed zakończeniem
zajęć w czerwcu, jakie grupy będą prowadzone w kolejnym roku szkolnym i uczniowie muszą
dokonać wyboru zgodnego z tą informacją, dokonując korekty swojej deklaracji u wychowawcy
w terminie do końca zajęć w czerwcu.
15. W przypadku zajęć prowadzonych równolegle na poziomie podstawowym i rozszerzonym ocenę
ustala się:
•

na semestr: osobno z obu poziomów;

•

na koniec roku: łącznie na podstawie proporcji: 50% PP, 50% PR ( przy przedmiotach ocenianych
w punktach uwzględnia się procent, nie ocenę); ocenę łączną wystawia nauczyciel zakresu
rozszerzonego.

16. Zmiana przedmiotu rozszerzonego możliwa jest:
•

w wyjątkowych sytuacjach, 1 raz w cyklu nauczania w szkole;

•

wyłącznie po pierwszym pełnym semestrze realizacji danego przedmiotu;

•

na podstawie zdania egzaminu wyrównującego różnice programowe, z zakresu materiału
zrealizowanego na przedmiocie w semestrze poprzedzającym akces ucznia. Niezdanie tego
egzaminu uniemożliwia dołączenie do realizujących dane zajęcia.

17. Egzamin wyrównujący różnice programowe przeprowadza się:
•

na wniosek ucznia i /lub jego rodziców złożony dyrektorowi szkoły najpóźniej na 2 tygodnie
przed zakończeniem zajęć w semestrze;

•

w ostatnim tygodniu semestru, po którym uczeń chce zmienić przedmiot;

•

na podstawie zakresu materiału określonego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, na które
chciałby zacząć uczęszczać zdający egzamin, zrealizowanego na zajęciach do momentu egzaminu;

•

przed komisją ustaloną przez dyrektora szkoły;

•

ocena ze zdanego egzaminu staje się oceną za I semestr przedmiotu.

18. W przypadku zmiany przedmiotu na poziomie rozszerzonym po I semestrze realizacji, 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.
Gdy realizacja przedmiotu w zakresie rozszerzonym odbywa się po zakończeniu realizacji podstawowego,
na świadectwach kolejnych klas i ukończenia szkoły wpisuje się wyłącznie poziom rozszerzony i ocenę
z niego.
19. Sytuacje nie objęte regulaminem rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
Zatwierdzono na konferencji 27 czerwca 2013.

