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Regulamin realizacji przedmiotów na poziomie rozszerzonym w III Społecznym Liceum 
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie – Załącznik 7 Statutu 

 

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu: 29.10.2012 r. Strona 2 

Dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasie I przed rokiem 

szkolnym 2012/2013: 

 
§ 1. 

Zasady wyboru fakultetu 

 

1. Zajęcia fakultatywne rozpoczynają się obowiązkowo najwcześniej w klasie II i trwają 

do matury. 

2. Każdy uczeń wybiera obowiązkowo jeden fakultet spośród wymienionych 

przedmiotów: 

Język polski, Biologia, WOS, Język obcy, Geografia, Informatyka, Matematyka, 

Chemia, Historia sztuki, Historia, Fizyka, Astronomia lub inne zajęcia, na które 

wyrazi zgodę dyrekcja szkoły, które mogą być zrealizowane w formie kółek.  

Wybór fakultetu uczeń potwierdza pisemną deklaracją, która składa na ręce 

wychowawcy do 1 czerwca w kl. I. Uczeń otrzymujący na koniec klasy pierwszą 

ocenę poniżej dostatecznej 50%  testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności z 

przedmiotu. 

3. Uczeń może skorzystać z możliwości wyboru dodatkowo jednego lub dwóch 

przedmiotów, które będzie realizował jako zajęcia fakultatywne. 

4. Wybrane przez ucznia przedmioty będą przez niego realizowane na poziomie 

rozszerzonym i jako takie będą wpisane na świadectwie. 

5. Warunkiem otwarcia dla klas fakultetu z danego przedmiotu jest zgłoszenie się co  

najmniej trzech uczniów. Gdy na zajęcia fakultatywne nie zgłosi się trzech uczniów 

możliwe jest: 

 Łączenie zajęć dla klas II i III, 

 Otwarcie zajęć fakultatywnych, na które zgłoszą się również uczniowie spoza 

III SLO, 

 Otwarcie zajęć fakultatywnych pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty, 

6. Wybrane dodatkowe zajęcia fakultatywne są zajęciami obowiązkowymi i podlegają 

ocenie na tych samych prawach co pozostałe zajęcia edukacyjne. 

7. Ocena z przedmiotu realizowanego na poziomie podstawowym (na zajęciach 

obowiązkowych) i na poziomie rozszerzonym (na zajęciach fakultatywnych) jest jedną 

oceną łączną. 

8. Ocena śródroczna z przedmiotu realizowanego na poziomie rozgrzeszonym jest oceną 

informacyjną, ocena roczna jest wpisana na świadectwie z danej klasy, ocena końcowa 

w kl. III na świadectwie ukończenia liceum. 

9. Uczeń ma prawo zmiany lub rezygnacji z wybranych przez siebie zajęć 

fakultatywnych po zakończeniu danego semestru. Zmiana ta odbywa się za zgodą 

nauczyciela prowadzącego i jest potwierdzona zmianą deklaracji pisemnej ucznia. 

10. Uczeń dokonujący zmiany zajęć fakultatywnych ma obowiązek uzupełnienia całości 

materiału, który był wcześniej realizowany. Dokładny zakres tego materiału oraz 

termin zaliczenia ustala, w uzgodnieniu z wychowawcą, prowadzący zajęcia. Uczeń, 

który, nie otrzyma pozytywnej oceny z tego sprawdzianu, nie zostaje przyjęty na 

nowo wybrane zajęcia fakultatywne. W takim przypadku zostaje na poprzednio 

wybranych zajęciach fakultatywnych, jeśli były to dla niego jedyne wybrane zajęcia 

fakultatywne. 

11. Przepisy 1 – 11 przestają obowiązywać od dnia 1 września 2014 roku. 
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Dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku 

szkolnym 2012/2013: 
§ 1. 

Warunki ogólne 

 

1. Uczeń ma obowiązek zrealizować od 3 do 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym 

2. Przedmioty na poziomie rozszerzonym oraz przedmioty dodatkowe muszą zostać 

zrealizowane przez ucznia wymiarze co najmniej 870 godzin w cyklu kształcenia 

3. Za zgodą dyrektora szkoły uczeń może realizować kolejne dodatkowe, przedmioty na 

poziomie rozszerzonym.  

 

§ 2. 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym 

 

1. Pierwszy przedmiot - Język angielski w wymiarze 450 h gdzie rozszerzenie wynosi 180 h, 

obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 

2. Drugi przedmiot rozszerzony –język obcy nowożytny do wyboru: język niemiecki, język 

francuski, od 1 września 2013 język hiszpański 360 h w tym 180 h na poziomie rozszerzonym 

3. Trzeci przedmiot rozszerzony musi zostać wybrany z pośród następujących: 

a. Historia   – 240h rozszerzenia 

b. Biologia   – 240 h rozszerzenia 

c. Chemia   - 240 h rozszerzenia 

d. Fizyka   – 240 h rozszerzenia 

e. Geografia   – 240 h rozszerzenia 

4. Czwarty przedmiot rozszerzony może zostać wybrany z pośród następujących: 

a. Historia   – 240h rozszerzenia 

b. Biologia   – 240 h rozszerzenia 

c. Chemia   - 240 h rozszerzenia 

d. Fizyka    – 240 h rozszerzenia 

e. Geografia   – 240 h rozszerzenia 

f. Język polski   – 240 h rozszerzenia 

g. Historia sztuki   – 240 h rozszerzenia 

h. Matematyka   – 180h rozszerzenia 

i. W0S    – 180 h rozszerzenia 

j. Informatyka   – 180 h rozszerzenia 

5. Inne przedmioty rozszerzone: 

a. Przedmiot wymieniony w punkcie 4 od a do j. ale za zgodą wychowawcy i dyrektora 

na realizację piątego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w naszej szkole. Decyzja 

zależy od postawy ucznia i wyników w nauce. 

b. Inne przedmioty realizowane w trybie indywidualnym, po uzgodnieniu z dyrektorem 

warunków realizacji oraz ich kosztów (szkoła nie posiada tych przedmiotów w 

ofercie), po uzyskaniu zgody dyrektora: 

 Historia muzyki – 240 h rozszerzenia 

 Język łaciński – 240 h rozszerzenia 
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 Kultura antyczna oraz filozofia – 240 h rozszerzenia 

 Inny język nowożytny (inny niż: język francuski, język 

niemiecki, język hiszpański) – 180 h rozszerzenia 

§ 3. 

Przedmioty uzupełniające 

 

Przedmiotami uzupełniającymi w szkole są: 

a) Dla uczniów, którzy nie wybrali matematyki na poziomie rozszerzonym ćwiczenia z 

matematyki w wymiarze 60 h 

b) Dla uczniów, którzy nie wybrali rozszerzenia z języka polskiego ćwiczenia z języka 

polskiego w wymiarze 60 h 

c) Dla wszystkich uczniów narciarstwo w wymiarze 72 h 

d) Dla uczniów, którzy nie wybrali historii, historia i społeczeństwo realizowana w 

wymiarze 120 h na dwóch obozach jesiennych w 2 i 3 (w klasie 2 metodą projektową) 

e) Dla uczniów, którzy nie wybrali: chemii, fizyki, geografii ani biologii przyroda 

realizowana w wymiarze 120 h na dwóch obozach jesiennych w 2 i 3 (w klasie 2 

metodą projektową) 

f) Dla uczniów, którzy zgłoszą takie zainteresowanie w deklaracji do wyboru: 

a. Ekonomia w praktyce realizowana przez 30h projektowo 

b. Zajęcia artystyczne realizowane przez 30h projektowo 

g) Na pisemny wniosek co najmniej 6 uczniów szkoła organizuje dowolny 

zaproponowany przez uczniów przedmiot uzupełniający nie objęty podstawą 

programową w wymiarze do 30 do 60 godzin. Wniosek podlega akceptacji 

wychowawcy klasy a następnie dyrektora szkoły. 

§ 4. 

Tryb wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym,  przedmiotów uzupełniających i  

form aktywności na zajęciach w-f . 

 

1. Wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym oraz uzupełniających 

dokonuje uczeń na wzorcowym druku deklaracji 

2. Pierwszą deklarację składa uczeń klasy I LO do dnia 1 grudnia. 

3. Aktualizacja deklaracji odbywa się regularnie co semestr na 30 dni przed radą 

klasyfikacyjną; przy czym ostatnia aktualizacja nie może nastąpić później niż 10 

września w klasie III. 

4. Wychowawca klasy do tygodnia od daty złożenia deklaracji  sprawdza je, akceptuje i 

przedkłada Dyrektorowi szkoły, który zatwierdza  zestaw deklaracji dla danej klasy na 

dany semestr. 

5. W sytuacjach wyjątkowych aktualizacja deklaracji może zostać dokonana w innym 

terminie, za zgodą wychowawcy klasy i dyrektora szkoły. 

6. Każda zmiana deklaracji ucznia dokonywana jest pisemnie. 

7. Zestaw deklaracji przechowywany jest w sekretariacie szkoły. 
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§ 5. 

Uwagi końcowe 

 

1. Przedmiot na poziomie rozszerzonym jest realizowany w ramach opłat za szkołę jeżeli 

został wybrany przez co najmniej 3 uczniów. W sytuacji gdy przedmiot wybiera jeden 

lub 2 uczniów, dyrektor ustala wysokość dodatkowych opłat lub podejmuje decyzję 

połączenia klasy II i III o ile jest taka możliwość. 

2. W przypadku zmiany w deklaracji przedmiotu realizowanego na poziomie 

rozszerzonym. Uczeń obowiązany jest nadrobić zaległy materiał w trybie i terminie 

określonym przez nauczyciela. 

3. W przypadku rezygnacji z realizacji przedmiotu na poziomie rozszerzonym, 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. 

4. Oceną końcową z danego przedmiotu jest ocena łączna z realizacji przedmiotu na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym. Tryb uzyskania oceny określa nauczyciel 

zgodnie ze statutem szkoły i szkolnym systemem oceniania. 

5. Na świadectwie szkolnym ukończenia klasy I i II jako przedmioty realizowane na 

poziomie rozszerzonym wpisuje się: 

a. Język angielski, 

b. Język francuski, niemiecki, (od 1 września 2013 roku hiszpański) 

c. Przedmioty wskazane w deklaracjach. 

6. Na świadectwie końcowym (ukończenia klasy III) jako przedmioty realizowane na 

poziomie  rozszerzonym wpisuje się: 

a. Język angielski, 

b. Język francuski, niemiecki, hiszpański, 

c. Przedmioty wskazane w ostatniej deklaracji ucznia. 

7. Sytuacje nie objęte regulaminem rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego 

upoważniona. 
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Deklaracja wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, przedmiotów 

uzupełniających oraz wariantów realizacji zajęć WF 

Przedmioty, które uczeń deklaruje realizować na poziomie rozszerzonym 

Dokonaj wyboru od 3 do 4 przedmiotów (razem z językami obcymi). Możesz wybrać więcej 

przedmiotów ale twój wybór dodatkowych przedmiotów wymagać będzie akceptacji wychowawcy i 

dyrektora szkoły. 

Lp. przedmiot Forma realizacji Wymiar godzin w 
trzyletnim cyklu 
kształcenia na 
poziomie 
rozszerzonym 

Deklaracja 
wyboru (przy 
wybranym 
przedmiocie 
zaznacz znak x) 

Suma godzin w 
cyklu kształcenia 
przedmiotów 
wybranych przez 
ucznia 

1 Język angielski Łącznie 5 godzin tygodniowo w klasie I, II i III. Z podziałem na 
grupy miedzy klasowo w klasie I i II. W klasie III z podziałem na 
zdających maturę na poziomie rozszerzonym i podstawowym 

180 x 180 

2 Drugi język obcy nowożytny: 
niemiecki, francuski, od 
2013 roku hiszpański. 
(podkreśl wybrany język) 

Łącznie 4 godziny tygodniowo w klasie I, II i III. Z podziałem na 
grupy miedzy klasowo w klasie I i II. W klasie III z podziałem na 
zdających maturę na poziomie rozszerzonym i podstawowym 

180 x 180 

3 Język polski Od klasy II podział uczniów na dwie grupy poziom podstawowy i 
poziom rozszerzony. 

240   

4 Matematyka 180   

5 Historia Od 2 semestru I klasy 2h tygodniowo, w klasie II- 3 godziny 
tygodniowo, w klasie III- 4 godziny tygodniowo 

240   

6 Biologia 240   

7 Chemia 240   

8 Fizyka  240   

9 Geografia 240   

10 Historia Sztuki W klasie II i w klasie III po 4 godziny tygodniowo 240   

11 WOS W klasie II i w klasie III po 3 godziny tygodniowo 180   

12 Informatyka 180   

 SUMA godzin wybranych przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym  

Przedmioty uzupełniające 

Dokonaj wyboru przedmiotów uzupełniających. Uwaga! Niektóre musisz wybrać ze względu na 

dokonany przez ciebie wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. 

Lp. Przedmiot Forma realizacji Wymiar godzin w 
trzyletnim cyklu 
kształcenia  

Deklaracja 
wyboru (przy 
wybranym 
przedmiocie 
zaznacz znak x) 

Suma godzin w 
cyklu kształcenia 
przedmiotów 
wybranych przez 
ucznia 

1 Narciarstwo (z przedmiotu zwalania tylko 
usprawiedliwienie zdrowotne) 

Obowiązkowy obóz 
narciarski w klasie I i II  

72 x 72 

2 Język polski – ćwiczenia  
(muszą wybrać uczniowie, którzy nie realizują języka 
polskiego na poziomie rozszerzonym) 

1 godzina w klasie II i III 
 

60   

3 matematyka – ćwiczenia  
(muszą wybrać uczniowie, którzy nie realizują 
matematyki na poziomie rozszerzonym) 

60   

4 Przyroda  
(Muszą wybrać uczniowie, którzy nie wybrali biologii, 
chemii, fizyki ani geografii) 

Realizowana 
projektowo na obozie 
jesiennym w klasie II i III 

120   

5 Historia i społeczeństwo (Muszą wybrać uczniowie, 
którzy nie wybrali historii) 

120   

6 Ekonomia w praktyce (otwarte gdy chętnych  co najmniej 
3 uczniów) 

Projektowo i w soboty 30   

7 Zajęcia teatralne (otwarte gdy chętnych co najmniej 3 
uczniów 

Po południu i w soboty 30   

8 Inne zaproponowane przez grupę co najmniej 6 uczniów i 
zaakceptowane przez dyrektora 
……………………………………………………... (wpisać nazwę zajęć) 

Forma do uzgodnienia z 
dyrektorem szkoły 

30-60   

 SUMA godzin wybranych przedmiotów  
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Podsumowanie 

l.p. Typ wybranych przedmiotów Suma godzin 

1 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym  

2 Przedmioty uzupełniające  

 SUMA (nie może być mniejsza niż 870 godzin)  

 

Wybór formy realizacji wychowania fizycznego 

 

Lp. Rodzaj  zajęć WF Forma realizacji Wymiar godzin w 
trzyletnim cyklu 
kształcenia  

Deklaracja 
wyboru (przy 
wybranym 
przedmiocie 
zaznacz znak x) 

Suma godzin w 
cyklu kształcenia 
przedmiotów 
wybranych przez 
ucznia 

1 Zajęcia na hali gimnastycznej 
(Uczeń uczestniczy obowiązkowo w zajęciach na sali 

gimnastycznej. Dodatkowo należy wybrać co najmniej 

jedną formę zajęć z podanych w punktach 2 – 6.) 

 

2 godziny tygodniowo 
w klasie I, II i III 

180 x 180 

2 Basen – KS Korona 1 godzina tygodniowo 
w klasie I, II i III 

90   

3 Lodowisko – KS Cracovia 1 godzina tygodniowo 
w klasie I, II i III 

90   

4 Zajęcia z gier zespołowych 1 godzina tygodniowo 
w klasie I, II i III 

90   

5 Udział w sekcji klubu sportowego Glosator: narciarskiej, 
snowboardowej, pływackiej (podkreślić właściwą) 

W klubie Glosator 
Sekcja………………………. 

Minimalnie 
90 

  

6 Realizacja zajęć w klubie sportowym. Obok podać nazwę 
klubu, liczbę godzin zajęć tygodniowo, imię i nazwisko 
trenera. Jako załącznik wymagane jest zaświadczenie z 
klubu a przed klasyfikacją opinia z wystawioną oceną 

Nazwa 
klubu……………………… 
………………………………. 

Minimalnie 
90 

  

7 IT (Indywidualny tok)- dotyczy czynnych sportowców, 
którzy tygodniowo trenują cztery godziny i więcej. 
Możliwe jest realizowanie całości zajęć poza szkołą, 
wymagane jest zaświadczenie z klubu jako załącznik, 
podanie ucznia o IT, przed klasyfikacją opinia klubu z 
oceną. 

Nazwa klubu…………. 
………………………………… 
…………………………………. 
………………………………… 

Minimalnie 
270 

  

8 Zwolnienie lekarskie z zajęć WF Podać czas zwolnienia od dnia…………………do dnia…………… 

 Suma nie może być mniejsza niż 270 godzin  
Inne uwagi ucznia: 

 

 

Data i podpis ucznia 

Data i podpis akceptujący wychowawcy klasy 

 

Data i podpis dyrektora szkoły 


