Deklaracja wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym w klasie II i III
1. Zasady tworzenia grup przedmiotowych:
Zaczynając od klasy II uczniowie realizują obowiązkowo dwa lub trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym (od klasy I
realizują obowiązkowo jeden język obcy na poziomie rozszerzony, który będzie dalej kontynuowany w klasie II i III).
Oznacza to, że w klasie II i III każdy uczeń musi realizować 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym. Wybór
obejmuje następujące przedmioty:
matematyka, fizyka
historia, wos
geografia, chemia, biologia
Uczeń może wybrać więcej niż dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, ale deklaracja wyboru oznacza, że będzie go
realizować jako przedmiot obowiązkowy w klasie II i III. Zajęcia z języka polskiego będą miały charakter zajęć
fakultatywnych, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, które również będą traktowane jako zajęcia obowiązkowe (j. polski
musi być wybrany jako trzeci przedmiot, w przypadku gdy jednym z wybranych jest wos).
2. Termin wyboru:
Uczniowie klasy I do końca pierwszego semestru w formie pisemnej przedstawiają wychowawcy wstępną deklarację
wyboru. Ostateczną deklarację składają do 15 czerwca. Wychowawca dokonuje zbiorowego zestawienia i przedstawia je
dyrektorowi. Przedstawione deklaracje stają się dokumentem szkolnym, na podstawie którego układany jest plan
tygodniowy na kolejny rok szkolny. Możliwość zmiany przedmiotu zachodzi tylko za zgodą dyrektora szkoły, który może
indywidualnie rozpatrzyć prośbę ucznia, o ile poparta jest ona rzeczowymi argumentami. Możliwość zmiany
warunkowana jest także planem nauczania. Zmiana przedmiotu w trakcie roku szkolnego oznacza konieczność zaliczenia
materiału, w czasie którego realizacji uczeń nie był obecny. Zasady zaliczania określa nauczyciel prowadzący zajęcia.
3. Zasady oceniania:
Regulamin oceniania zgodny z WSO.
Deklaruję wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym, na który będę uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 i
2018/2019. Wybrane przedmioty oznacz znakiem +:
1. Grupa humanistyczna:
historia,
wos,
2. Grupa przyrodnicza:
geografia,
biologia,
chemia,
3. Grupa „ścisłowców”
matematyka,
fizyka,
Dodatkowo deklaruję uczęszczanie na fakultet z języka polskiego (jeśli tak zaznacz znakiem +):
Tak
Nie
Dodatkowo jestem zainteresowany kółkiem (zaznacz plusem wybrany przedmiot):
języka angielskiego ………….
języka rosyjskiego ……………
języka niemieckiego ………..
języka hiszpańskiego ……….
Data………………..…………..

Podpis……………………………………………………………..

