
Załącznik  nr 1 do zarządzenia nr 2/2016 
Dyrektora Zespołu Szkół im. C. K. Norwida 

w Nowym Mieście Lubawskim z dn. 15.02.2016r 

 

 

Procedura 

wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym 

w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. C. K. Norwida 

w Nowym Mieście Lubawskim 

 

 

§ 1 

Procedura reguluje zasady wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym 

w oparciu o: 

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. 

(Dz. U. z 22 lutego 2012 r., poz. 204 z późn. zm.) w sprawie ramowych planów nauczania w 

szkołach publicznych.  

2. Statut Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. 

 

§2 

1. Dyrektor ogłasza treść procedury na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy 

informacyjnej przeznaczonej dla uczniów, kopie procedur znajdują się do wglądu 

w sekretariacie oraz bibliotece szkolnej. 

2. Uczniowie klas pierwszych oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie zaznajamiani są 

z obowiązującą procedurą w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.  

3. Wychowawca klasy potwierdza fakt zapoznania uczniów oraz ich rodziców lub prawnych 

opiekunów z procedurą poprzez sporządzenie wpisu do dziennika elektronicznego oraz 

zebranie oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 2.  

 

§3 

1. Wybory przedmiotów rozszerzonych dla wszystkich uczniów klas pierwszych rozpoczynają 

się po klasyfikacji śródrocznej. Dokładny termin ustala Dyrektor Szkoły. 

2. Wybory odbywają się poprzez złożenie deklaracji podpisanej przez ucznia i rodzica lub 

opiekuna prawnego w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły. Wzór deklaracji stanowi 

załącznik nr 3a – 3e. 

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym terminie, uczeń - decyzją dyrektora 

szkoły, zostaje przydzielony do grupy składającej się z najmniejszej liczby osób. 

 



 

§4 

 

1. Dyrektor Szkoły, nie później niż do końca marca danego roku szkolnego, na podstawie 

złożonych deklaracji, opracowuje listy grup klasowych i międzyoddziałowych 

dla poszczególnych przedmiotów. 

2. Minimalna ilość uczniów tworzących grupę klasową lub międzyoddziałową jest określana 

przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. W przypadku, gdy brak jest możliwości utworzenia grupy (np. zbyt mała liczba 

zdeklarowanych uczniów) grupa taka nie zostanie utworzona. 

4. W przypadku, gdy ze względów organizacyjnych, nie ma możliwości przyporządkowania 

ucznia do danej grupy przedmiotowej, uczeń zobowiązany jest dokonać uzupełnienia 

pierwotnie złożonej deklaracji. 

5. Uczeń, dokonując uzupełnienia pierwotnie złożonej deklaracji, musi wybrać jedynie 

przedmioty, dla których zostały już utworzone grupy klasowe i międzyoddziałowe. 

 

§5 

1. Uczeń może dokonać zmiany wybranych zajęć na pisemny, umotywowany wniosek złożony 

do Dyrektora Szkoły nie później niż do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 

klasach pierwszych. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może dokonać zmiany przedmiotu 

rozszerzonego na pisemny, umotywowany wniosek złożony do Dyrektora Szkoły 

w pierwszym tygodniu stycznia w klasie drugiej. 

3. Wnioski, o których mowa w §5.1 oraz w §5.2 powinny być podpisane przez ucznia i jego 

rodzica lub prawnego opiekuna. 

4. Wnioski, o których mowa w §5.1 oraz w §5.2, mogą być rozpatrzone przez Dyrektora 

Szkoły pozytywnie jedynie w przypadku, gdy nie spowoduje to zmian w organizacji szkoły 

i pod warunkiem, że będą wolne miejsca na wybrane zajęcia. 

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o którym mowa w §5.2, uczeń 

zobowiązany jest zaliczyć zaległości programowe z nowego przedmiotu w formie egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego w ostatnim tygodniu pierwszego semestru. 



Załącznik  nr 2 do zarządzenia nr 2/2016 
Dyrektora Zespołu Szkół im. C. K. Norwida 

w Nowym Mieście Lubawskim z dn. 15.02.2016r 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się 

z Procedurą wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym 

w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. C. K. Norwida 

 w Nowym Mieście Lubawskim 

klasa . . . . .  

Lp. Nazwisko i imię ucznia Podpis rodzica Podpis ucznia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


