ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTÓW NAUCZANYCH
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 204) w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).
Statut Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie.
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. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego
i Rady Rodziców uwzględniając zawód, zainteresowania uczniów oraz możliwości kadrowe,
organizacyjne i finansowe szkoły ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematykę, fizykę, informatykę, geografię, język angielski, język niemiecki.
a. Od klasy pierwszej uczeń realizuje jeden przedmiot w zakresie rozszerzonym, ze względu na
typ szkoły zalecanym przedmiotem jest matematyka;
b. W drugim półroczu klasy pierwszej, nie później niż do 30 marca, uczeń deklaruje wybór
drugiego przedmiotu, realizowanego w zakresie rozszerzonym.
- Deklaracje, na ustalonym formularzu z podpisami ucznia i jego rodziców, składane są
wychowawcy.
- Na podstawie deklaracji złożonych przez uczniów dyrektor szkoły ustala grupy oddziałowe
lub międzyoddziałowe realizujące dany przedmiot w zakresie rozszerzonym.
- Minimalna ilość uczniów tworzących grupę jest określana przez dyrektora szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
- W przypadku, gdy ze względów organizacyjnych, nie ma możliwości przyporządkowania
ucznia do danej grupy przedmiotowej z przedmiotu wybranego na deklaracji w pierwszej
kolejności, brany jest pod uwagę przedmiot wskazany w drugiej kolejności.
- W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie, uczeń – decyzją dyrektora
szkoły, zostaje przydzielony do grupy składającej się z najmniejszej liczby osób.
4. Ze względu na typ szkoły oraz zawód jako drugi przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym
zaleca się:
 dla zawodu technik informatyk – informatyka,
 technik mechatronik – fizyka,
 technik mechanik – fizyka,
 technik pojazdów samochodowych – fizyka,
 technik elektryk – fizyka,
 technik handlowiec – geografia,
 technik organizacji reklamy – język obcy nowożytny.
5. Przedmioty te są ściśle powiązane z kierunkiem kształcenia, ułatwiając zdanie egzaminu
maturalnego i zawodowego.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może 1 raz zmienić wybrany przez siebie
przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym.
6.1. Zmiana przedmiotu rozszerzonego możliwa jest:
 na pisemny wniosek ucznia podpisany przez rodziców i złożony do dyrektora szkoły, ze
wskazaniem dokonywanej zmiany i pisemnym uzasadnieniem konieczności tej zmiany;
 wyłącznie po I półroczu realizacji danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w klasie
drugiej;
 pod warunkiem, że rezygnacja ucznia z tych zajęć nie powoduje zmian w organizacji pracy
szkoły i po odejściu ucznia z tej grupy zajęciowej, grupa nie ulegnie rozwiązaniu ze
względu na brak ustalonej minimalnej liczby uczniów;
 pod warunkiem zachowania zasady realizacji 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym;
 pod warunkiem zdania egzaminu wyrównującego różnice programowe, z nowo wybranego
przedmiotu. Niezdanie tego egzaminu uniemożliwia zmianę przedmiotu rozszerzonego.
6.2 Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek ucznia w terminie 7 dni od daty jego złożenia.
6.3 Egzamin wyrównujący różnice programowe przeprowadza się:
 na podstawie zakresu materiału określonego przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia;
 przed komisją ustaloną przez dyrektora szkoły;
 ocena ze zdanego egzaminu wyrównującego różnice programowe staje się oceną za I
półrocze z tego przedmiotu.
6.4 W przypadku zmiany przedmiotu na poziomie rozszerzonym po I półroczu 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.
7. Gdy realizacja przedmiotu w zakresie rozszerzonym odbywa się po zakończeniu realizacji
poziomu podstawowego, na świadectwach kolejnych klas i ukończenia szkoły wpisuje się
wyłącznie poziom rozszerzony i ocenę z niego
8. Uczniowie technikum w ZST mają ponadto obowiązek realizacji przedmiotu uzupełniającego
historia i społeczeństwo.
9. W sumie przedmioty rozszerzone i uzupełniające muszą być zrealizowane w wymiarze co
najmniej 540 h w ciągu 4 lat nauki.
10. Sytuacje nie objęte regulaminem rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Zatwierdzono na konferencji w dniu 16.03.2016 r..

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów nauczanych w
zakresie rozszerzonym w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie

DEKLARACJA wstępna wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………..……………….……………….………..….

Klasa……………………….. Zawód w którym uczeń się uczy…………………………………………

Jako drugi przedmiot do kształcenia w zakresie rozszerzonym od klasy II wybieram w pierwszej
kolejności ……………………………………………………………. lub w drugiej kolejności ( gdyby
nie było wystarczającej liczby uczniów do stworzenia grupy oddziałowej lub międzyoddziałowej
z pierwszego wyboru) …………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem organizowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów
nauczanych w zakresie rozszerzonym w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

Mikołów, data …………………………………….. podpis ucznia…………….…………………
Podpis rodziców …………………………………………………………………….……………..

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów nauczanych w
zakresie rozszerzonym w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie

DEKLARACJA wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………………

Klasa………………………… Zawód w którym uczeń się uczy…………………………………………..

Jako drugi przedmiot do kształcenia w zakresie rozszerzonym od klasy II z przedmiotów, dla których
utworzono grupy przedmiotowe wybieram ………………………………………….……………………

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem organizowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów
nauczanych w zakresie rozszerzonym w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

Mikołów, data …………………………………….. podpis ucznia……………………………………….
Podpis rodziców ………………..…………………………………………………………………………..

