
 

Uczniowie po szkole gimnazjalnej: 

Większość z Was realizuje już 2 przedmioty – rozszerzenie klasowe profilowe i język obcy. 

Od klasy drugiej możecie wybrać dodatkowe 2 rozszerzenia, które postaramy się dla Was 

zrealizować. Jednak nie wszystko jest możliwe i czasami będzie trzeba zmodyfikować 

swoje wizje. 

Optymistycznie rzecz ujmując możecie wybierać spośród: 

geografia, fizyka, chemia, informatyka, historia, wos, biologia, matematyka, j.polski 

Grupy rozszerzeń zostaną utworzone pod warunkiem zebrania się minimum 10 osób w 

grupie i nieprzekroczenia liczby grup – ograniczenie organu prowadzącego. W razie 

konieczności zostaną utworzone grupy z większą liczebnością uczniów, a mniejszość 

będzie musiała zmienić decyzje. 

Ponadto możecie realizować jako przedmiot uzupełniający język łaciński przez 1 rok 

nauki w wymiarze 1 godziny tygodniowo (30 godzin w ciągu roku). 

Istotne jest liczenie godzin realizowanych jako rozszerzone i uzupełniające. Ich suma 

musi wynosić przynajmniej 29!!!* 

W sytuacji, gdyby grupa rozszerzenia nie miała zostać utworzona, będziemy się z Wami 

kontaktować, dlatego dobrze jest mieć plan B. 

Bardzo prosimy o przedyskutowanie wyborów z rodzicami, kolegami starszymi, 

wychowawcą, a w przypadku niejasności, prosimy o telefon do szkoły – postaramy się 

pomóc. 

Proszę pamiętać! 
Przy wyborze przedmiotów humanistycznych przedmiotem uzupełniającym (2 godziny przez dwa lata) będzie przyroda. 
Przy wyborze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przedmiotem uzupełniającym (2 godziny przez dwa lata) będzie 
historia i społeczeństwo. 
Przedmioty, które zostają  to: 

język polski 4 godz 
matematyka 3 godz 
język obcy I 3 godz 

język obcy II 3 godz 
religia  2 godz 
wych. fizyczne 3 godz 

godz. wych. 1 godz 

         W sumie 19 godzin   
Proponowane w naszej szkole przedmioty rozszerzone i liczba godzin w klasie drugiej i trzeciej: 
j. angielski 2 godz  j. polski         4    godz  fizyka  5 godz 
j. francuski  2 godz   matematyka 5-4 godz  chemia  5 godz 
j. niemiecki  2 godz  biologia  6/5 godz  geografia 5 godz 
WOS  5-4 godz  informatyka 5-4 godz  historia  5 godz 
W sumie w całym cyklu nauczania należy realizować 29 godzin ROZSZERZEŃ razem z przedmiotami 
uzupełniającymi. 
W przypadku wyboru rozszerzeń mieszanych z puli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych np. historii i 
biologii, koniecznie trzeba realizować przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce lub język łaciński. 
Nie ma możliwości wyboru rozszerzeń językowych od klasy drugiej. Te wybierane były już w klasie pierwszej i są 
kontynuowane. Języków obcych uczymy w systemie rozszerzonym po dwie godziny przez 3 lata nauki w liceum. 
Zajęcia uzupełniające dodatkowe realizowane są w wymiarze 1g/tygodniowo przez 1 rok (30 godzin w sumie). 
 
*Symulacja: 

j.angielski (2 godz) + j. polski (4 godz) + historia(5 godz)  + przyroda (2 godz) = 13 godz rozszerzeń 
To znaczy, że w klasie drugiej dziecko będzie miało: 13 godz rozszerzeń +19 godz stałych =  32 godz/tydzień 
W cyklu nauczania realizuje 29 godzin rozsz. =  

13 godz w kl.2  
13 godz  w kl.3  

         3 godz w kl.1  (1godz j.pol. i 2godz. j.ang. w klasie pierwszej). 


