REGULAMIN WYBORU PRZEDMIOTÓW
NAUCZANYCH W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
W PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W KOŚCIELCU

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2012 r. (Dz. U. z
2012r., poz. 204) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych);
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
§1
1. Uczniowie klas pierwszych oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie są zaznajamiani
z obowiązującym regulaminem w trakcie trwania nauki w klasie pierwszej.
2. Podpisanie przez ucznia deklaracji wyboru nauczanych przedmiotów w zakresie rozszerzonym jest
równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie
rozszerzonym.
§2
1. Regulamin dostępny jest w sekretariacie szkoły.
§3
1. Uczeń zobowiązany jest do złożenia deklaracji do końca maja danego roku szkolnego.
2. Na podstawie deklaracji dyrektor w porozumieniu z nauczycielami opracowuje listy grup uczniów
rozszerzających dany przedmiot.
§4
1. Minimalna ilość uczniów tworzących grupę jest określana przez dyrektora szkoły w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
§5
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić wybrany przez siebie
przedmiot lub przedmioty.
2. W przypadku, o którym mowa w §5 w punkcie 1 uczeń zobowiązany jest złożyć do
dyrektora szkoły podanie z uzasadnieniem zmiany nie później niż do zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych 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. Zmiana przez ucznia przedmiotu lub przedmiotów może nastąpić wyłącznie po jej
pozytywnym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez dyrektora.

§6

1. Obligatoryjnie wszyscy uczniowie realizują historię sztuki na poziomie rozszerzonym,
natomiast do wyboru przez ucznia jest drugi przedmiot rozszerzony realizowany od klasy
drugiej do końca cyklu kształcenia, bez możliwości zmiany przedmiotu rozszerzonego w
trakcie trwania nauki
2. Uczniowie tworzą grupy wynikające z wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego. Podział na
te same grupy obowiązuje także na zajęciach tego przedmiotu realizowanego na poziomie
podstawowym.
3. W przypadku realizowania równolegle tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i
rozszerzonym uczeń otrzymuje jedną ocenę semestralną/ końcoworoczną z tego przedmiotu.
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