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Załącznik nr 1c do Regulaminu Rekrutacji 

Opis systemu kształcenia w klasach 

 

1. Nauczanie języków obcych (język angielski, język niemiecki) odbywa się w grupach 

międzyoddziałowych, z podziałem na poziomy zaawansowania. Liczba godzin obu języków jest taka 

sama przez pierwsze 2 lata nauki (po 2 godziny na język w kasie I, po 4 godziny w klasie II). W klasie III 

uczniowie dokonują wyboru jednego języka obcego, którego uczą się do końca pobytu w szkole w 

wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

 

2. Uczniowie wszystkich klas realizują 3 przedmioty w zakresie rozszerzonym, przy czym: 

a) Do każdego profilu przypisane są „sztywno” 2 przedmioty rozszerzone „profilowe”, realizowane od 

klasy I do klasy III.  Przedmiotami tymi są: 

 dla oddziału A: matematyka i fizyka realizowane odpowiednio w wymiarze 14 i 10 godzin w 

cyklu 3-letnim 

 dla oddziału B matematyka i fizyka realizowane odpowiednio w wymiarze 9 i 10 godzin w cyklu 

3-letnim 

 dla oddziału C matematyka i fizyka realizowane odpowiednio w wymiarze 8 i 11 godzin w cyklu 

3-letnim 

 dla oddziału D: matematyka i fizyka realizowane odpowiednio w wymiarze 9 i 10 godzin w cyklu 

3-letnim 

 dla oddziałów E: biologia i chemia realizowane odpowiednio w wymiarze 10 i 10 godzin w cyklu 

3-letnim 

b) Trzeci przedmiot rozszerzony jest wybierany przez ucznia. Przedmiot ten jest realizowany od 

początku klasy II  w łącznym wymiarze 8 godzin (klasa II i klasa III). Trzecim przedmiotem 

rozszerzonym może być informatyka, geografia, chemia, język polski, historia lub wiedza o 

społeczeństwie zależnie od wyboru dokonanego przez ucznia.  

3. Nauczanie trzeciego, wybranego przez ucznia przedmiotu rozszerzonego jest organizowane przez Szkołę 

w grupach, międzyoddziałowych, których liczebność wynosi minimum 12 osób. W przypadku mniejszej 

liczby zgłoszeń grupa nie jest tworzona. Uczeń jest obowiązany uczęszczać na zajęcia innego 

(wskazanego przez siebie jako „rezerwowy”) przedmiotu z grupy przedmiotów „do wyboru”. Uczniowie 

mogą, za zgodą dyrektora, mogą dokonywać zmiany trzeciego przedmiotu rozszerzonego. Zmiana 

następuje nie później niż z końcem klasy II, po zdaniu egzaminu zaliczeniowego (zgodnie z procedurą 

opisaną w Statucie). 

4. Realizacja 4-tego przedmiotu jest możliwa w ramach ITF (Indywidualny Tok Fakultetów).  

5. Uczniowie wszystkich profili realizują przedmiot uzupełniający historię i społeczeństwo. 

6. Przedmioty ujęte w Szkolnych Ramowych Planach Nauczania są dla uczniów obowiązkowe. Uzyskanie z 

tych przedmiotów pozytywnej oceny rocznej decyduje o promocji ucznia do następnej klasy i o 

ukończeniu szkoły. 

7. Szkolne Ramowe Plany Nauczania stanowią Załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu Rekrutacji. 


