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Regulamin organizowania zajęć 

z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym 

w Zespole Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie 

 

1. Dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie  

z ramowym planem nauczania.  

2. Zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są w systemie obejmującym co najmniej 

dwa przedmioty. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzi się w systemie 

oddziałowym lub międzyoddziałowym. 

3.  Wszyscy uczniowie ZSP realizują przedmiot historia sztuki w zakresie rozszerzonym 

oraz dodatkowo wybierają jeden lub dwa przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym z oferty przygotowanej przez szkołę.  

4. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe 

szkoły, a także specyfikę kształcenia w szkole artystycznej, określa w terminie do 

końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej 

rodzaj i ilość zajęć z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym oraz w 

przypadku wystąpienia obowiązku realizacji ilość i rodzaj zajęć uzupełniających.  

5. Kandydaci do Liceum Plastycznego, uczniowie klasy 3 Ogólnokształcącej Szkoły 

Sztuk Pięknych oraz ich rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania 

się z obowiązującym Regulaminem organizowania zajęć  z przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym w Zespole Szkół Plastycznych  

im. P. Michałowskiego w Rzeszowie w klasach ponadgimnazjalnych, przed złożeniem 

deklaracji dotyczącej wyboru przedmiotów rozszerzonych. 

6. Kandydaci do Liceum Plastycznego są zobowiązani do złożenia deklaracji wyboru 

przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w momencie składania podania 

o przyjęcie do w/w szkoły. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1.  

7. Liczebność w grupie – limit osób, która realizuje dany blok przedmiotów w zakresie 

rozszerzonym zostaje ustalona na dany rok szkolny w oparciu o możliwości 

organizacyjne i finansowe szkoły. 

8. W przypadku nieprzekroczenia wymaganych limitów (minimalnej liczby zapisanych 

uczniów) zajęcia nie będą uruchomione. W sytuacji, gdy liczba deklaracji uczniów na 
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dany blok przedmiotów przekroczy maksymalną liczebność grupy,                                      

o zakwalifikowaniu do grupy decydować będą wyniki z danych przedmiotów na 

świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. Rekrutacji do grup realizujących dane bloki przedmiotów rozszerzonych dokonuje 

komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

10. Komisja kwalifikuje ucznia do danej grupy na podstawie deklaracji, z uwzględnieniem 

zapisu w pkt. 9. 

11. W przypadku gdy kandydat nie dostarczy prawidłowo wypełnionej deklaracji   

ustalonym terminie, dyrektor szkoły przydziela go do klasy/grupy składającej się                

z najmniejszej liczby osób. 

12. Wyniki rekrutacji ogłasza Dyrektor szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

którego dotyczy składana deklaracja wyboru.  

13. Dokładne liczby godzin wszystkich przedmiotów w klasie I, II, III i IV LP zostaną 

podane w ramowym planie nauczania.  

14. Wybory powinny być dokładnie przemyślane, gdyż wybrane przedmioty na poziomie 

rozszerzonym będą realizowane do końca cyklu kształcenia. Wszelkie zmiany 

przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym są warunkowane 

możliwościami organizacyjnymi szkoły. 

 


