
Regulamin ITF  
 
1. ITF oznacza zgodę na uczęszczanie przez ucznia na wybrane zajęcia 

dodatkowego, czwartego przedmiotu rozszerzonego realizowanego poza 
obowiązkową ścieŜką fakultatywną. 

2. Wniosek o przyznanie ITF mogą składać szczególnie uzdolnieni uczniowie 
klas I o bardzo dobrych wynikach w nauce i bardzo dobrym sprawowaniu.  

3. Wniosek o ITF uczeń składa do dyrektora szkoły po wystawieniu ocen 
końcowych za pierwszy semestr (w przypadku, gdy przedmiot rozszerzony 
rozpoczyna się od II semestru) lub po wystawieniu ocen rocznych - w 
przypadku, gdy nauka przedmiotu rozszerzonego rozpoczyna się od klasy II). 
Termin złoŜenia mija w ostatnim dniu zajęć lekcyjnych tzn. w ostatnim dniu 
I semestru lub ostatnim dniu zajęć rocznych odpowiednio. 

4. Obowiązuje określony wzór formularza wniosku. 

5. Wzór wniosku o ITF stanowi Załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu.   

6. Uczniowie ubiegający się o ITF powinni spełniać następujące warunki 
formalne: 

• ocena z przedmiotu dodatkowego uzyskana w czasie ostatniej klasyfikacji  
– minimum bardzo dobry 

• średnia wszystkich ocen klasyfikacyjnych - co najmniej dobry  

• średnia z wszystkich przedmiotów wybranej przez ucznia, obowiązkowej 
ścieŜki fakultatywnej oraz z przedmiotu objętego ITF-em (przedmiotu 
dodatkowego, o który ubiega się uczeń) – minimum 4,5 

• ocena zachowania - minimum bardzo dobra 

• brak  nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach. 

7. JeŜeli zajęcia z dodatkowego przedmiotu rozszerzonego odbywają się w tym 
samym czasie co zajęcia obowiązkowe, uczeń objęty ITF moŜe być 
zwolniony z części zajęć obowiązkowych. Zwolnienie moŜe dotyczyć 
maksymalnie połowy obowiązkowych zajęć z innego przedmotu. 

8. Oceny roczne z przedmiotów obowiązkowej ścieŜki fakultatywnej decydują 
o promocji do następnej klasy. 

9. Ocena z dodatkowego przedmiotu rozszerzonego realizowanego w ramach 
ITF nie wpływa na promocję. Ocena niedostateczna lub ocena dopuszczająca 
z tego przedmiotu jest równoznaczna z cofnięciem zgody na kontynuowanie 
ITF – u. 

10. Ocena z przedmiotu objętego ITF- em jest wystawiana i dokumentowana w 
tym samym trybie co ocena z przedmiotów obowiązkowej ścieŜki 



fakultatywnej. W szczególności ocena jest wpisywana na świadectwo 
promocyjne i wpływa na średnią ocen.   

11. Materiał z przedmiotów obowiązkowej ścieŜki fakultatywnej oraz z 
przedmiotu objętego ITF-em uczeń jest zobowiązany zaliczać na bieŜąco. 
Szczegółowe zasady zaliczania ustalają nauczyciele. 

12. Zgoda na ITF moŜe zostać cofnięta: 

• w razie słabych wyników nauki z przedmiotów obowiązkowej ścieŜki 
fakultatywnej lub przedmiotu dodatkowego; przez słabsze wyniki rozumie 
się uzyskanie oceny klasyfikacyjnej niŜszej niŜ dobry z któregokolwiek z 
wymienionych wyŜej przedmiotów 

• w wypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach 

• na uzasadniony wniosek nauczyciela. 

13. Dyrektor moŜe odmówić wyraŜenia zgody na ITF z przyczyn formalnych, z 
powodów organizacyjnych, w przypadku negatywnej opinii Rady 
Pedagogicznej lub braku zgody nauczyciela na objęcie ucznia trybem ITF. 

14.  Zajęcia ITF, w przypadku duŜej liczby zakwalifikowanych uczniów, mogą 
odbywać się w formie grupowej, w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć 
uczniów. Uczniowie uczęszczający na zajęcia ITF mogą mieć w takim 
przypadku okienka w planie wynikające z konieczności oczekiwania na 
zajęcia ITF. 

 

 


