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Regulamin 

wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzon ym 

w Zespole Pa ństwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Ło dzi 

 

§ 1. 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r.  

(Dz. U. z 2014 r, poz. 785) w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych 

szkołach i placówkach artystycznych 

 

§ 2. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. szkole - należy rozumieć przez to Zespół Państwowych Szkół Plastycznych  

im. T. Makowskiego w Łodzi. 

2. dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora Zespołu Państwowych Szkół 

Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi. 

3. uczniu - należy rozumieć przez to ucznia Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych 

im. T. Makowskiego w Łodzi. 

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

mianowania lub umowy o pracę w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych  

im. T. Makowskiego w Łodzi. 

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

oddziału klasowego utworzonego w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych  

im. T. Makowskiego w Łodzi.. 

6. pracowniku szkoły - należy rozumieć przez to osobę zatrudnioną na podstawie umowy 

o pracę w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi. 

7. regulaminie - należy rozumieć przez to regulamin wyboru przedmiotów nauczanych  

w zakresie rozszerzonym w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych  

im. T. Makowskiego w Łodzi. 

8. ramowym planie nauczania - należy rozumieć przez to ramowy plan nauczania 

obowiązujący w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego  

w Łodzi. 

9. grupie klasowej - należy rozumieć przez to grupę utworzoną ze wszystkich uczniów 

danej klasy. 
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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 Zespole Państwowych 

Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi. 

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 Zespołu 

Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi: http://plastyklodz.pl// 

 

§ 3. 

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

z obowiązującym regulaminem oraz ramowym planem nauczania na pierwszym 

zebraniu z wychowawcą. 

2. Wychowawca klasy potwierdza fakt zapoznania uczniów oraz ich rodziców  

lub prawnych opiekunów z regulaminem i ramowym planem nauczania poprzez 

sporządzenie wpisu do dziennika lekcyjnego oraz protokołu zebrania z rodzicami. 

 

§ 4. 

1. Dyrektor, w terminie określonym w § 3 ust. 1 ogłasza treść regulaminu na stronie 

internetowej oraz na tablicy informacyjnej przeznaczonej dla uczniów. 

2. Uczniowie samodzielnie pobierają ze strony internetowej materiały potrzebne  

do złożenia deklaracji. 

3. Kopie regulaminu znajdują się do wglądu w sekretariacie szkoły oraz w bibliotece 

szkolnej. 

 

§ 5. 

1. Termin złożenia deklaracji wstępnej musi przypadać na co najmniej tydzień przed 

zakończeniem pierwszego semestru i rozpoczęciem ferii zimowych. 

2. Projektowane listy grup klasowych i międzyoddziałowych dla poszczególnych 

przedmiotów muszą zostać zatwierdzone nie później niż z końcem czerwca danego 

roku szkolnego. 

 

 

 



3 
 

§ 6. 

1. Uczniowie wybierają przedmioty na podstawie obowiązującego w szkole regulaminu 

oraz ramowego planu nauczania. 

2. Uczeń wypełnia deklarację wykorzystując materiały opublikowane i udostępnione  

w sposób określony w § 4. 

3. Złożona deklaracja musi zawierać prawidłowo wypełniony formularz 

4.  Wychowawca klasy potwierdza fakt poprawnego wypełnienia przez ucznia deklaracji 

poprzez złożenie na niej swojego podpisu w miejscu na to przeznaczonym. 

5. Uczniowie składają prawidłowo wypełnione deklaracje wstępne i uzupełniające  

u wychowawcy klasy. 

6. W przypadku niezłożenia deklaracji wstępnej lub uzupełniającej w określonym 

terminie, uczeń - decyzją dyrektora szkoły, zostaje przydzielony do grupy składającej 

się z najmniejszej liczby osób. 

 

§ 7. 

1. Przy tworzeniu grup klasowych lub międzyoddziałowych w pierwszej kolejności brany 

jest pod uwagę formularz deklaracji wstępnej. 

2.  Grupa klasowa lub międzyoddziałową musi składać się z co najmniej 7 uczniów. 

Grupy zostają utworzone zgodnie z możliwościami organizacyjno – finansowymi 

szkoły. 

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

przyporządkowania ucznia do danej grupy przedmiotowej, brany jest pod uwagę 

formularz deklaracji uzupełniającej. 

4.  W przypadku gdy na podstawie złożonej deklaracji wstępnej 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 ust. 4, uczeń musi wybrać jedynie przedmioty,  

dla których zostały już utworzone grupy klasowe i międzyoddziałowe. 

 

§ 8. 

1. Przydział ilości godzin z poszczególnych przedmiotów oraz nauczycieli prowadzących 

zajęcia wynika bezpośrednio z deklaracji uczniów. Brana jest pod uwagę 

bezwzględna większość głosów. 

2. Dyrektor może przydzielić innego nauczyciela niż wynika to z deklaracji uczniów 

jedynie w przypadku, gdy wymagają tego względy organizacyjne szkoły. 
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§ 9. 

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

przedmiot lub przedmioty oraz grupy klasowe lub międzyoddziałowe do których został 

przydzielony. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, uczeń zobowiązany jest: 

a. złożyć do dyrektora szkoły podanie wraz z prawidłowo wypełnioną deklaracją  

b. pisemnie uzasadnić konieczność dokonania zmiany. 

c. zdać egzamin uzupełniający przygotowany przez nauczyciela nauczającego 

przedmiotu w grupie, do której uczeń pragnie dołączyć 

d. jeżeli uczeń nie zda egzaminu uzupełniającego zmiana wybranego przedmiotu  

nie jest możliwa 

3. Podanie, o którym mowa w ust. 2 lit. a, może być rozpatrzone przez dyrektora 

pozytywnie jedynie w przypadku, gdy grupa klasowa lub międzyoddziałowej  

- po odejściu z niej ucznia, będzie składała się z co najmniej 7 osób. 

4. Dyrektor rozpatruje podanie w terminie pięciu dni roboczych od daty jego złożenia. 

5. Zmiana przez ucznia przedmiotu lub przedmiotów oraz grupy klasowej  

lub międzyoddziałowej do której został przydzielony może nastąpić wyłącznie  

po jej pozytywnym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez dyrektora. 


