
Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie 
rozszerzonym  

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego                                         
im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu 

 
 

Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 
204 z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych).  
 

1. Dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie 

z ramowym planem nauczania. 

2. Liczba godzin przeznaczonych na naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym 

określona jest w ramowym planie nauczania.  

3. Uczniowie oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają się z regulaminem wyboru 

zajęć nauczanych w zakresie rozszerzonym, który jest opublikowany na stronie 

internetowej szkoły. 

4. Fakt zapoznania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) z w/w regulaminem 

musi zostać odnotowany.  

5. Uczniowie dokonują samodzielnego wyboru przedmiotów poprzez wypełnienie 

deklaracji i przekazanie jej wychowawcy klasy. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 

2. 

6. Wybór możliwych przedmiotów określa Załącznik nr 1 do regulaminu opracowany 

przez dyrektora szkoły na bazie obowiązujących przepisów. Lista przedmiotów 

znajduje się w załączniku nr 1. 

7. Uczniowie deklarują dowolnie wybrane przez siebie przedmioty z w/w listy. 

8. Uczeń zobowiązany jest do złożenia wstępnej „Deklaracji nr 1” ( Załącznik nr2 do 

regulaminu).  

9. Rekrutacji do poszczególnych grup dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

10. Przy tworzeniu grup w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę Deklaracja nr 1.  

11.  Minimalna ilość uczniów tworzących grupę jest określana przez dyrektora szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 



12.  W przypadku, gdy ze względów organizacyjnych, nie ma możliwości 

przyporządkowania ucznia do danej grupy przedmiotowej, uczeń składa Deklarację nr 

2 (Załącznik nr 2 ). W takiej sytuacji uczeń wybiera jedynie przedmioty, dla których 

zostały już utworzone grupy.  

13. Dyrektor zatwierdza listy grup uczniów rozszerzających dane przedmioty.  

14. W przypadku niezłożenia deklaracji wstępnej lub ostatecznej w określonym terminie, 

uczeń – decyzją dyrektora szkoły, zostaje przydzielony do grupy składającej się z 

najmniejszej liczby osób.  

15.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić wybrany przez siebie 

przedmiot lub przedmioty.  

16.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 15 uczeń zobowiązany jest złożyć do 

dyrektora szkoły podanie z uzasadnieniem zmiany wraz z prawidłowo wypełnioną 

deklarację nie później niż do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 

klasach pierwszych.  

17.  Podanie to może być rozpatrzone pozytywnie przez dyrektora jedynie w przypadku, 

gdy grupa klasowa – po odejściu z niej ucznia, nie ulegnie rozwiązaniu. 

18. . Dyrektor rozpatruje podanie w terminie pięciu dni roboczych.  

19.  Zmiana przez ucznia przedmiotu lub przedmiotów może nastąpić wyłącznie po jej 

pozytywnym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez dyrektora oraz nauczycieli danych 

przedmiotów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU  
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie 
rozszerzonym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w 
Jabłoniu od roku szkolnego 2018/2019 
 
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu uczniowie 
klas pierwszych kształcący się w Technikum dokonują wyboru dwóch przedmiotów, które będą 
realizowane w zakresie rozszerzonym. Uczeń dokonuje wyboru przedmiotów spośród 
proponowanych przedmiotów w zależności od zawodu, w którym się kształci. 
 
Lista przedmiotów do wyboru:  
 
1. Technikum – zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych: 

matematyka, biologia, chemia, geografia 
 

2. Technikum – zawód: technik agrobiznesu: 
matematyka, biologia, chemia, geografia 
 

3. Technikum – zawód: technik rolnik: 
       matematyka, biologia, chemia, geografia 
 
4. Technikum –zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 

       matematyka, geografia, chemia, fizyka 
 
5. Technikum –zawód: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: 

matematyka, chemia, fizyka, informatyka, geografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie 
rozszerzonym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w 
Jabłoniu 
 
DEKLARACJA NR 1  
Jako przedmioty do kształcenia w zakresie rozszerzonym wybieram w pierwszej kolejności: 

Pierwszy Przedmiot ………………………………………………. 

Drugi Przedmiot …………………………………………………... 

 

lub w drugiej kolejności ( gdyby nie było wystarczającej liczby uczniów do stworzenia grupy 

oddziałowej lub międzyoddziałowej z pierwszego wyboru): 

 Przedmiot ……………………………………………………………  

 

Imię i Nazwisko ucznia ………………………………………………………………………… 

 

Zawód, w którym uczeń się kształci………………………………………………………...…..  

 

Podpis ucznia……………………………………….  

 

Podpis rodziców (opiekunów prawnych)……………......………………………  

 
 
DEKLARACJA NR 2  
Jako przedmioty do kształcenia w zakresie rozszerzonym wybieram z przedmiotów, dla których 

z pierwszego wyboru utworzono grupy przedmiotowe wybieram: 

 Pierwszy Przedmiot ………………………………………………. 

 Drugi Przedmiot …………………………………………………... 

 

Imię i Nazwisko ucznia ………………………………………………………………………… 

 

Zawód, w którym uczeń się kształci………………………………………………………...…..  

 

Podpis ucznia……………………………………….  

 

Podpis rodziców (opiekunów prawnych)……………......………………………  

 


