
REGULAMIN WYBORU ROZSZERZEŃ 

w I SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Z. Herberta STO 

 w Częstochowie 

 

1.Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz 

możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe placówki, ustala przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym.  

2. Spośród rozszerzeń oferowanych przez szkołę uczeń wybiera od 2 do 3 przedmiotów. 

3. Ostateczną deklarację dotyczącą wyboru rozszerzeń uczeń składa do końca lipca przed przyjęciem do klasy 

pierwszej. 

4. Uczeń może uzyskać zgodę dyrektora szkoły na zmianę rozszerzenia w następujących terminach:  

a) w ciągu pierwszych dwóch miesięcy nauki w klasie pierwszej, o ile nie zaburzy to organizacji pracy szkoły 

b) z końcem pierwszego semestru klasy pierwszej, 

c) z końcem drugiego semestru klasy pierwszej, 

d) w szczególnych przypadkach uczeń może zmienić rozszerzenia w późniejszym terminie, za zgodą Rady 

Nauczycieli 

5.Warunkiem koniecznym ubiegania się o zgodę dyrektora szkoły na zmianę rozszerzenia jest złożenie przez 

rodziców ucznia pisemnej prośby, w której powinno znaleźć się rzeczowe uzasadnienie podjętej decyzji. 

6. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję dotyczącą zmiany rozszerzenia po skonsultowaniu się z nauczycielami 

przedmiotów, których ta zmiana dotyczy. 

7. W przypadku zmiany rozszerzenia uczeń ma obowiązek w terminie i w zakresie uzgodnionym z nauczycielem, 

wyrównać różnice programowe w formie pisemnej lub ustnej. Otrzymanie zagadnień i termin zaliczenia uczeń 

potwierdza podpisem. Oceny uzyskane z zaliczania różnic programowych są ocenami cząstkowymi oceniania 

bieżącego. 

8. Uczeń, który zmienił szkołę i w poprzedniej placówce nie realizował danego przedmiotu na poziomie 

rozszerzonym, ma obowiązek w terminie i w zakresie uzgodnionym z nauczycielem, wyrównać różnice 

programowe w formie pisemnej lub ustnej. Otrzymanie zagadnień i termin zaliczenia uczeń potwierdza podpisem. 

Oceny uzyskane z zaliczania różnic programowych są ocenami cząstkowymi oceniania bieżącego. 

9.Jeżeli uczeń realizuje trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym, może z jednego z nich zrezygnować. 

10. Rezygnacja z rozszerzenia może nastąpić najpóźniej z końcem II semestru klasy trzeciej. 

11. Rodzice ucznia który rezygnuje z rozszerzenia, są zobowiązani do złożenia dyrektorowi szkoły decyzji o 

rezygnacji w formie pisemnej. Uczeń pełnoletni potwierdza tę decyzję własnoręcznym podpisem. 

 

 

Zatwierdzono na Radzie Nauczycieli 27 kwietnia 2021r. 

 



 


