
Krótka informacja dotycząca konstrukcji (zmiany) bloku specjalizacyjnego  

 

1. Zmiany bloku można dokonać na blok wymieniony w załączniku nr 1 lub na indywidualny, skonstruowany 

zgodnie z poniższymi zasadami. 

2. Zmiana bloku lub konstrukcja własnego bloku zajęć rozszerzających możliwa jest dopiero po 1 września 2016 

roku (początek klasy II) 
3. Konstrukcja bloku dotyczy od razu dwóch lat – klasy II i klasy III. 

4. Każdy blok rozpoczyna się od przedmiotu wiodącego, którym jest jeden z przedmiotów: historia, biologia, 

geografia, fizyka lub chemia. 

5. Jeżeli uczeń nie wybrał w swoim bloku przedmiotu historia musi obowiązkowo wybrać przedmiot Historia i 

Społeczeństwo. 

6. Jeżeli uczeń nie wybrał w swoim bloku przedmiotu żadnego z przedmiotów: biologia, geografia, fizyka lub 

chemia musi obowiązkowo wybrać przedmiot Przyroda. 

7. Ilość godzin lekcyjnych w tygodniu w każdej klasie (II i III) oraz sumaryczna ilość godzin zajęć przez dwa lata 

edukacji przedstawia tabela: 

 Il godz/grupa Ilość godzin w całym cyklu 
dwuletnim (minimum) Przedmiot KL 2 Kl 3 

Angielski/francuski/hiszpański/niemiecki 3 3 180 

Biologia 6 4 300 

Chemia 4 4 240 

Cambridge 4 4 240 

Edukacja Europejska  1 30 

Ekonomia w Praktyce 1  30 

Fizyka 4 5 270 

Geografia 4 4 240 

Historia 6 3 270 

Historia i Społeczeństwo 2 2 120 

Informatyka 5 2 210 

Matematyka 4 3 210 

Polski 4 4 240 

Przyroda 2 2 120 

WOS 4 3 210 

 

8. Wybrany blok musi zawierać taki zestaw przedmiotów, aby sumaryczna ilość godzin wynosiła co najmniej 870 

godzin. 
9. Niestandardowy wybór bloku jest możliwy, o ile spełnione są warunki zawarte w punktach 3, 4, 5 i 6 oraz 

możliwa jest realizacja zajęć tego bloku – mieści się w planie zajęć lekcyjnych stanowiących załącznik nr 2. 

Warunkiem koniecznym jest akceptacja takiego bloku przez dyrektora szkoły. Jeżeli suma godzin przekracza 930 

wtedy warunkiem koniecznym zgody dyrektora jest ocena co najmniej dobry na świadectwie klasy I z przedmiotów 

wybranych (o ile były to przedmioty nauczane w klasie I). 

10. Wybór bloku umieszcza się w formularzu stanowiącym załącznik nr 3. Zmiana bloku wymaga wypełnienia 

formularza, stanowiącego załącznik nr 4. Zmiana bloku wymaga akceptacji dyrektora szkoły, którą uzyskuje uczeń 

po uzyskaniu akceptacji zmian przez nauczycieli przedmiotów (grup), których te zmiany dotyczą. Akceptacja 

sygnowana jest podpisem nauczyciela. Jeżeli suma godzin zmienionego bloku (niestandardowego) przekracza 930 

wtedy warunkiem koniecznym zgody dyrektora jest ocena z przedmiotów wybranych co najmniej dobry w 

semestrze poprzedzającym zmianę lub, o ile przedmiot ten nie był nauczany w poprzedzającym semestrze, ocena na 

świadectwie klasy I. 

11. Zmiana może być dokonana teoretycznie w każdym momencie, ale niesie za sobą zrozumiałe konsekwencje – 

jeżeli nastąpiła przed ukończeniem I semestru klasy II (możliwe jest sklasyfikowanie w tym semestrze), uczeń 

wypełnia ustalone przez nauczyciela warunki nadrobienia zaległości; jeżeli nastąpiła przed ukończeniem I semestru 

klasy II ale niemożliwe jest sklasyfikowanie w tym semestrze lub nastąpiła po ukończeniu I semestru klasy II, 

uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny z zaległego okresu. 


