
Regulamin 
wyboru przedmiotów nauczanych 

w zakresie rozszerzonym 
w Technikum Transportowo -Komunikacyjnym 

im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 



§ 1 

Podstawa prawna: 

1. §1 ust. 1 pkt. 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 204) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 

2. §1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 
1193) zmieniające rozporządzenie w prawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

3. §6 ust. 1 Statutu Zespołu Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki 
w Lublinie. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 

I. szkole- należy rozumieć przez to Technikum Transportowo - Komunikacyjne im. Tadeusza 
Kościuszki w Lublinie. 

2. dyrektorze- należy rozumieć przez to dyrektora Technikum Transportowo - Komunikacyjnego im. 
Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

3. uczniu- należy rozumieć przez to ucznia Technikum Transportowo - Komunikacyjnego im. 
Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

4. nauczycielu- należy rozumieć przez to nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Transportowo -
Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

5. wychowawcy- należy rozumieć przez to nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy oddziału 
klasowego utworzonego w Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. Tadeusza 
Kościuszki w Lublinie. 

6. regulaminie- należy rozum1ec przez to regulamin wyboru przedmiotów nauczanych 

w zakresie rozszerzonym w Technikum Transportowo - Komunikacyjne im. Tadeusza Kościuszki 
w Lublinie. 

7. ramowym planie nauczania- należy rozumieć przez to ramowy plan nauczania obowiązujący 
w Technikum Transportowo - Komunikacyjne im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

8. grupie międzyoddziałowej- należy rozumieć przez to grupę utworzoną 

z uczniów klas równoległych. 

9. deklaracji- należy rozumieć przez to prawidłowo wypełniony załącznik do regulaminu wyboru 

przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w Technikum Transportowo - Komunikacyjnym 
im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 
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§2 

1. Kandydaci na rok szkolny 2018/2019 oraz Uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 
2017/2018 są zobowiązani do złożenia „Deklaracji" (załącznik nr 1 do regulaminu). 

2. Podpisanie deklaracji wyboru nauczanych przedmiotów w zakresie rozszerzonym jest 
równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem wyboru przedmiotów nauczanych 
w zakresie rozszerzonym. 

§3 

1. Regulamin dostępny jest w sekretariacie uczniowskim. 

2. Dyrektor organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym obligatoryjnie na kierunkach: 
a) technik transportu kolejowego, technik spedytor, technik logistyk - geografia lub 

matematyka, 

b) drugi przedmiot rozszerzony wybiera uczeń na kierunkach technik transportu kolejowego, 
technik spedytor, technik logistyk: język anielski lub informatyka. 

c) technik elektroenergetyk transportu szynowego: matematyka i fizyka, technik infonnatyk: 
matematyka i język angielski, technik mechatronik: matematyka i fizyka 

3. Od 1 września danego roku szkolnego rozpoczynają się zajęcia w klasach drugich, trzecich i 
czwartych z przedmiotów, które zostały wybrane i zgłoszone w Deklaracji. 

4. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzi się w systemie międzyoddziałowym, jeżeli 

w danym roku szkolnym jest tworzona więcej niż jedna klasa. 
5. Uczeń ma obowiązek realizacji dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 

6. Dokładne liczby godzin wszystkich przedmiotów rozszerzonych w klasie Il , III i IV są podawane 
w ramowym planie nauczania. 

7. Wybory powinny być przemyślane, gdyż wybrane przedmioty będą realizowane do końca cyklu 
kształcenia bez możliwości zmiany, z zastrzeżeniem §6. 

§4 

1. Uczniowie wybierają przedmioty na podstawie obowiązującego w szkole regulaminu oraz ramowego 
planu nauczania. 

2. Kandydaci zobowiązani są do złożenia „Deklaracji" w dniu potwierdzenia woli podjęcia nauki. 
Uczeń obecnej klasy pierwszej zobowiązany jest do złożenia „Deklaracji" (załącznik nr I do 
regulaminu) do końca danego roku szkolnego. 

3. Na podstawie „Deklaracji" dyrektor w porozumieniu z nauczycielami opracowuje listy grup uczniów 
rozszerzających dany przedmiot. 

4. Do końca kwietnia danego roku szkolnego dyrektor zatwierdza listy grup uczniów rozszerzających 
dane przedmioty. 

5. Uczniowie składają prawidłowo wypeh1ione Deklaracje za pośrednictwem wychowawcy do 
dyrektora szkoły a kandydaci do Sekretariatu Uczniowskiego. 

§5 

1. Minimalna ilość uczniów tworzących grupę realizującą przedmiot w zakresie rozszerzonym jest 
określana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3 



2. W przypadku, gdy ze względów organizacyjnych, nie ma możliwości przyporządkowania ucznia do 
danej grupy przedmiotowej w takiej sytuacji uczeń wybiera jedynie przedmioty, dla których zostały 

już utworzone grupy. 

§6 

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

przedmioty. 
2. W przypadku o którym mowa w § 6 pkt.I uczeń zobowiązany jest złożyć do dyrektora szkoły 

podanie z uzasadnieniem zmiany wraz z prawidłowo wypełnioną deklaracją nie później niż do 
zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w klasach pierwszych. 

3. Podanie to może być rozpatrzone przez dyrektora szkoły jedynie w przypadku, gdy grupa klasowa- , 

po odejściu z niej ucznia, nie ulegnie rozwiązaniu. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje podanie w terminie pięciu dni roboczych. 

5. Zmiana przez ucznia przedmiotu lub przedmiotów może nastąpić wyłącznie po jej pozytywnym 
zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez dyrektora oraz nauczycieli danych przedmiotów. 

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30 maja 2018 roku. 

(pod pis I pieczęć dyrektora szkoły) 
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DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH 

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM 

Załącznik nr 1 

........................................................................................................... klasa ................. . 
( imię i nazwisko) 

Jako dodatkowe przedmioty do kształcenia w zakresie rozszerzonym wybieram geografię/ 

matematykę oraz jako drugi przedmiot rozszerzony deklaruję : język angielski/ informatyka. 

( data) (podpis ucznia) 

(podpis rodziców/opiekunów) 

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH 

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM 

Załącznik nr 1 

............................................................................ .. ... ...... ...... ........... ... klasa ......... ........ . 
( imię i nazwisko) 

Jako dodatkowe przedmioty do kształcenia w zakresie rozszerzonym wybieram geografię/ 

matematykę oraz jako drugi przedmiot rozszerzony deklaruję: język angielski/ informatyka. 

( data) (podpis ucznia) 

(podpis rodziców/opiekunów) 
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