
 

REGULAMIN FAKULTETÓW 

 

W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. C. K. NORWIDA 

W GARWOLINIE 

 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. W szkole nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym odbywa się w systemie 

fakultatywnym. 

2. W obrębie każdego fakultetu istnieją ścieżki, czyli określone zestawy przedmiotów 

realizowanych na poziomie rozszerzonym (jednym z nich jest  zawsze język angielski) oraz 

przedmiotów uzupełniających. Wszystkie te przedmioty są dla ucznia obowiązkowe. 

3. Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się od II półrocza klasy 

pierwszej z wyjątkiem języka angielskiego, który jest realizowany w zakresie rozszerzonym 

od początku klasy pierwszej. 

4. Regulamin fakultetów stanowi załącznik do WSO. 

 

II. ZASADY WYBORU 

1. Uczeń w obrębie zaproponowanych fakultetów ma obowiązek wybrać jedną ścieżkę: 

 

Fakultet medyczno-przyrodniczy (930+150 = 1080 godzin) 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, sztuka prezentacji.  

Możliwe kierunki studiów: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, biotechnologia, 

biologia, chemia, kosmetologia, dietetyka i inne. 

 

Fakultet humanistyczny 

Ścieżka I (840 + 150 = 990 godzin) 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: historia, WOS, język angielski 

Przedmioty uzupełniające: przyroda, sztuka prezentacji. 

 

Ścieżka II (870 + 150 = 1020 godzin) 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, sztuka prezentacji. 

 

Ścieżka III (780 (870) + 150 = ( 930 (1020) godzin) 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, WOS lub geografia, język 

angielski, 

Przedmioty uzupełniające: przyroda lub historia i społeczeństwo, sztuka prezentacji. 

Możliwe kierunki studiów: prawo, dziennikarstwo, historia, politologia, socjologia,  

    psychologia, stosunki międzynarodowe, polonistyka i inne 

 

 

 

 



Fakultet politechniczny 

 

Ścieżka I (930 + 150 = 1080 godzin) 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, sztuka prezentacji. 

 

Ścieżka II (840 + 150 = 990 godzin) 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język 

angielski 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, sztuka prezentacji. 

 

Ścieżka III (930 + 150 = 1080 godzin) 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, język angielski 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, sztuka prezentacji. 

Możliwe kierunki studiów: inżynieryjne, matematyka, fizyka, informatyka ,ochrona  

    środowiska, architektura i inne. 

 

Fakultet ekonomiczny 

 

Ścieżka I (930 + 150 = 1080 godzin) 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, sztuka prezentacji. 

 

Ścieżka II (840 + 150 = 990 godzin) 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: WOS, geografia, język angielski 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, sztuka prezentacji. 

Możliwe kierunki studiów: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, stosunki  

    międzynarodowe, europeistyka i inne. 

 

Fakultet lingwistyczny (750 + 150 = 900 godzin) 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski, drugi język 

obcy*. 

* Szkoła zastrzega sobie prawo utworzenia ścieżki w zależności od liczby chętnych. 

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, sztuka prezentacji. 

Możliwe kierunki studiów: lingwistyka stosowana, germanistyka i inne. 

 

2. Uczniowie dokonują wyboru ścieżki w klasie pierwszej do 30 listopada danego roku 

szkolnego. Wybór potwierdzają złożeniem do wychowawcy pisemnej deklaracji. Formularz 

deklaracji stanowi załącznik do Regulaminu fakultetów. 

 

III. ZASADY ZMIANY 

1. Wszelkie zmiany decyzji w późniejszym czasie są możliwe tylko w uzasadnionych 

przypadkach i po konsultacji z nauczycielem uczącym na danym poziomie oraz nauczycielem 

odpowiedzialnym za tygodniowy rozkład zajęć. Zmiana ścieżki może nastąpić po 

zaakceptowaniu przez dyrektora szkoły. 



2. Podanie o zmianę ścieżki uczeń składa do dyrektora szkoły. Po zaakceptowaniu zmiany przez 

dyrektora szkoły uczeń informuje o niej wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego 

za tygodniowy rozkład zajęć. 

3. Wychowawca klasy ma obowiązek posiadać aktualne informacje o tym, jaką ścieżkę realizuje 

dany uczeń. 

4. W przypadku zmiany ścieżki w drugim półroczu klasy pierwszej, uczeń ma obowiązek 

zaliczyć zrealizowany materiał z przedmiotów, których dotąd nie realizował na poziomie 

rozszerzonym, w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela. Każda ocena  

z zaliczenia różnic programowych wpisywana jest do dziennika na czerwono. 

5. Jeśli zmiana ta następuje z końcem półrocza/roku szkolnego, uczeń ma obowiązek napisać 

sprawdzian w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Sprawdzian uznaje  

się za zaliczony, jeśli uczeń uzyska przynajmniej 36% wymaganych punktów. 

6. Zaliczony sprawdzian jest warunkiem uczęszczania na przedmiot w zakresie rozszerzonym 

w następnym półroczu/roku szkolnym. 

7. Jeżeli przy zmianie ścieżki następuje zmiana przedmiotów uzupełniających, uczeń  

ma obowiązek zaliczyć zrealizowany materiał w terminie i formie wyznaczonej przez 

nauczyciela.  

 

IV. ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH W ZAKRESIE ROZSZERZONYM 

Z JĘZYKÓW OBCYCH 

Nauczanie języka angielskiego odbywa się przez trzy lata w grupach (międzyoddziałowych) 

z podziałem na stopnie zaawansowania. Każda z grup realizuje zakres rozszerzony  

i ma tę samą liczbę godzin. 

Nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym odbywać  

się będzie poza ścieżkami przyporządkowanymi do poszczególnych fakultetów dla grup 

(międzyoddziałowych) minimum ośmioosobowych. 

 

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 1 września 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

Garwolin, dnia …………………………. 

 

 

DEKLARACJA WYBORU FAKULTETU 

 

 

………………………………………………… 
(Imię/imiona i nazwisko) 

 

………… 
(klasa) 

 

 

 Deklaruję wybór fakultetu ……………………………… ścieżki ……………… (przedmioty  
              (nazwa fakultetu)    (numer ścieżki) 
 

realizowane w zakresie rozszerzonym ……………………………………………………………….). 
(nazwy przedmiotów)     

  

 Zdaję sobie sprawę, że zmiana fakultetu lub ścieżki jest możliwa tylko w sytuacji wyjątkowej, 

o ile nie zaburzy tygodniowego rozkładu zajęć pozostałych uczniów. 

 

 

 

…………………………………………….. 
(podpis)    

 

 


