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 Podstawa prawna:   
  
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. 

   w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.   

 

 

 

 
 



       

      § 1 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:   
  
1. szkole – należy rozumieć przez to I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha 

Kętrzyńskiego w Giżycku. 

2. dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 

 im.  Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. 

3. uczniu – należy rozumieć przez to ucznia I Liceum Ogólnokształcącego  im. 

Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. 

4. nauczycielu – należy rozumieć przez to nauczyciela zatrudnionego na podstawie 

mianowania lub umowy o pracę w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Wojciecha 

Kętrzyńskiego w Giżycku. 

.  5. wychowawcy - należy rozumieć przez to nauczyciela pełniącą funkcję 

wychowawcy oddziału klasowego utworzonego w I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego 

w Giżycku. .  

6. regulaminie – należy rozumieć przez to regulamin wyboru przedmiotów 

nauczanych w zakresie rozszerzonym w I Liceum Ogólnokształcącym 

 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. 

7. ramowym planie nauczania – należy rozumieć przez to ramowy plan nauczania 

obowiązujący w I Liceum Ogólnokształcącym 

8. grupie klasowej – należy rozumieć przez to grupę utworzoną ze wszystkich 

uczniów danej klasy. 

10. grupie międzyoddziałowej - należy rozumieć przez to grupę utworzoną  z 

uczniów różnych klas. 

11. deklaracji - należy rozumieć przez to prawidłowo wypełniony załącznik  do 

regulaminu wyboru przedmiotów nauczanych zakresie rozszerzonym  w I Liceum 

Ogólnokształcącym. 

12. przedmiocie lub przedmiotach – należy rozumieć przez to przedmiot 

ogólnokształcący lub przedmioty ogólnokształcące znajdujące się w ramowym planie 

nauczania szkoły. 

13.   stronie internetowej – należy rozumieć przez to oficjalną stronę internetową 

 I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha |Kętrzyńskiego w Giżycku. 
      
         
        §2 

  
1. Uczniowie klas pierwszych oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie są 

zaznajamiani z obowiązującym regulaminem oraz ramowym planem nauczania nie 

później niż trzy miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego. 

2. Wychowawca klasy potwierdza fakt zapoznania uczniów oraz ich rodziców lub 

prawnych opiekunów z regulaminem i ramowym planem nauczania poprzez 

sporządzenie wpisu do e-dziennika . 

 



 

 

        §3 

  
1.  Wzór deklaracji znajduje się na stronie www. szkoły w zakładce „ Dla ucznia”. 

2. Złożona deklaracja musi zawierać  informacje na temat  pierwszego wyboru oraz 

wyboru rezerwowego. 

3. Uczniowie składają prawidłowo wypełnione deklaracje na ręce wychowawcy 

klasy, a ten całość w sekretariacie szkoły. 

4. Termin złożenia deklaracji wstępnej przypada ostatniego dnia  przed rozpoczęciem 

ferii zimowych 

5. W przypadku niezłożenia deklaracji  w określonym terminie, uczeń - decyzją 

dyrektora szkoły-  zostaje przydzielony do grupy składającej się z najmniejszej liczby 

osób.   

 6. Projektowane listy grup klasowych i międzyoddziałowych dla poszczególnych 

przedmiotów muszą zostać zatwierdzone nie później niż  w pierwszym tygodniu 

marca danego roku szkolnego.   
  
        § 4 

  
  
1. Przy tworzeniu grup klasowych lub międzyoddziałowych w pierwszej kolejności 

brany jest pod uwagę  pierwszy wybór. 

2. Minimalna ilość uczniów tworzących grupę klasową lub międzyoddziałową 

zgodnie z prawem wynosi 7 osób. 

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

przyporządkowania ucznia do danej grupy przedmiotowej, brany jest pod uwagę 

drugi wybór. 

4. W przypadku gdy na podstawie złożonej deklaracji  nie można przyporządkować 

ucznia do żadnej z utworzonych grup klasowych lub międzyoddziałowych, uczeń 

zobowiązany jest złożyć deklarację uzupełniającą. 

 5. W deklaracji, o której mowa w §4.4, uczeń musi wybrać jedynie przedmioty,  dla 

których zostały już utworzone grupy klasowe i międzyoddziałowe.   
  
        

       §5 

  
1. Liczba godzin z poszczególnych przedmiotów  wynika bezpośrednio z deklaracji 

uczniów.   

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić wybrany przez 

siebie przedmiot lub przedmioty . 

 3. W przypadku, o którym mowa w §5.1, uczeń zobowiązany jest:  a) złożyć do 

dyrektora szkoły podanie wraz z prawidłowo wypełnioną deklaracją nie później niż 

do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach pierwszych.  b) 

pisemnie uzasadnić konieczność dokonania zmiany.   
  


