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REGULAMIN ORGANIZACJI WARSZTATÓW MATURALNYCH 

W XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  

IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU 

 

Podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2019 r.           

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dz.U., poz. 639. 
 

1. Warsztaty maturalne to przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa 

programowa. Jest adresowany do uczniów po ośmioletniej szkole podstawowej. 

2. Organizowanie w XV LO warsztatów maturalnych ma na celu właściwe przygotowanie 

uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. 

3. Warsztaty maturalne mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych. 

4. Warsztaty maturalne są realizowane w trzeciej i czwartej klasie. 

a. Warsztaty maturalne są obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi w tych oddziałach,          

w których tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym jest niższy niż 22 godziny lekcyjne. 

b. Wymiar godzin warsztatów maturalnych, które uczeń danego oddziału jest zobowiązany 

zrealizować w klasie trzeciej i czwartej jest uzależniony od liczby godzin przeznaczonych           

na przedmioty rozszerzone w czteroletnim okresie nauczania w danym oddziale. Łącznie 

liczba godzin przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym i warsztatów 

maturalnych musi wynieść 22 godziny lekcyjne. 

c. W przypadku przeniesienia się do innego oddziału uczeń jest zobowiązany zrealizować 

liczbę godzin warsztatów maturalnych przeznaczonych dla tego oddziału. 

d. Warsztaty maturalne mogą przybrać także formę zajęć pozalekcyjnych. Ten stan rzeczy 

może odnosić się tylko i wyłącznie w stosunku do uczniów z tych oddziałów,                         

w których tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym jest równy 22 godzinom lekcyjnym.   

4. Decyzję dotyczącą oferty warsztatów maturalnych w danym roku szkolnym podejmuje 

Rada Pedagogiczna XV LO na podstawie projektu przedstawionego przez dyrektora. Oferta 

stanowi integralny element arkusza organizacji szkoły, który podlega zatwierdzeniu  

przez organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawa 

oświatowego. 

5. Program nauczania warsztatów maturalnych zostaje włączony do szkolnego zestawu 

programów nauczania. 

6. Zasady tworzenia i zapisywania się uczniów na warsztaty maturalne: 

I etap – badanie preferencji maturalnych wśród uczniów 

a. W celu zasięgnięcia opinii uczniów klas drugich – najpóźniej do końca pierwszego okresu 

nauki w każdym roku szkolnym – zostają przeprowadzone ankiety, w których uczniowie 

określają, które przedmioty zamierzają zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym. 
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W przypadku wskazania kilku przedmiotów każdy uczeń indywidualnie definiuje,                  

z którego przedmiotu przygotowanie się do matury traktuje priorytetowo. 

II etap – opracowanie oferty warsztatów maturalnych przez nauczycieli 

b. Wyniki tych ankiet zostają przekazane przewodniczącym zespołów przedmiotowych, 

którzy zwołują zebrania zespołów przedmiotów. Każdy zespół przedmiotowy opracowuje 

stanowisko dotyczące przeznaczenia godzin, które w ramowym planie nauczania danego 

oddziału zostały zarezerwowane na warsztaty maturalne. 

c. Dyrektor szkoły zwołuje następnie zebranie przewodniczących zespołów 

przedmiotowych w celu wypracowania oferty warsztatów maturalnych na przyszły rok 

szkolny. Jako podstawowe kryteria przyjmuje się w pierwszej kolejności poziom 

zainteresowania zdawaniem matury na poziomie rozszerzonym z poszczególnych 

przedmiotów w danym oddziale oraz możliwości organizacyjne szkoły. 

W przypadku oddziałów, w których preferencje maturalne uczniów pokrywają się                         

w znaczącej większości z przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym, 

dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby godzin na przedmioty realizowane na poziomie 

rozszerzonym o godziny zarezerwowane w szkolnym planie nauczania na warsztaty 

maturalne. 

Efekty ustaleń zostają przedstawione przez dyrektora radzie pedagogicznej XV LO.  

III etap –  dokonanie przez uczniów wyboru warsztatu maturalnego   

d. Po zapoznaniu się przez radę pedagogiczną z projektem warsztatów maturalnych 

uczniowie dokonują wyboru, na który warsztat maturalny będą uczęszczać w klasie trzeciej 

i czwartej. Pierwszeństwo dokonania wyboru warsztatu maturalnego przysługuje uczniom            

z tych oddziałów, w których tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na przedmioty 

realizowane w zakresie rozszerzonym jest niższy niż 22 godziny lekcyjne. Dla tej grupy 

uczniów wybrany przez nich warsztat maturalny będzie przedmiotem obowiązkowym, 

podlegającym klasyfikacji okresowej i końcoworocznej. 

e. Uczniowie z pozostałych oddziałów będę również mogli zapisać się na warsztaty 

maturalne, jeżeli będą wolne miejsca na dane zajęcia. Dla tej grupy uczniów dany warsztat 

maturalny będzie traktowany jako zajęcia pozalekcyjne. Nie będzie zatem podlegać 

klasyfikacji okresowej i końcoworocznej. Przyjmuje się jednak, że uczeń, który zadeklarował 

udział w tych zajęciach, będzie w nich uczestniczył do końca danego roku szkolnego. Będzie 

na nich sprawdzana jego frekwencja. Będzie również na bieżąco oceniany. Przyjmuje się,               

że w przypadku tego ucznia średnia okresowa i końcoworoczna ocena procentowa z danego 

warsztatu maturalnego zostanie wpisana jako ocena bieżąca z pokrewnego przedmiotu.    

IV etap – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca  

f. Na ostatnim etapie, wśród uczniów wszystkich oddziałów, jest przeprowadzana rekrutacja 

uzupełniająca na wolne miejsca na listach poszczególnych warsztatów maturalnych. 

Uczniowie, którzy zapiszą się na dane zajęcia, będą rozliczani i oceniani z tych zajęć            

na zasadach opisanych w punkcie 6e niniejszego regulaminu.  

g. W sytuacji dużego zainteresowania danymi warsztatami maturalnymi i przy braku 

możliwości realizacji tych zajęć w ramach szkolnych planów nauczania dyrektor występuje   

z wnioskiem do Rady Szkoły o możliwość utworzenia zajęć pozalekcyjnych finansowanych  
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ze środków Rady Szkoły. Zajęcia tego typu będą traktowane jako równoprawne z warsztatami 

maturalnymi, a przy zapisie będzie obowiązywać zasada całkowitej dobrowolności.                      

Po zapisaniu jednak uczestniczenie w roku szkolnym będzie obowiązkowe i rozliczane                 

na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 

h. Przyjmuje się, że grupa uczniów przypisana do danego warsztatu maturalnego powinna 

liczyć maksymalnie 24 uczniów. Uczniowie potwierdzają zapisanie się na dane zajęcia 

składając własnoręczny podpis na liście uczestników tych zajęć do końca kwietnia każdego 

roku szkolnego.  

i. Dopuszcza się możliwość zmiany jednego warsztatu maturalnego na inny, jeżeli na liście 

uczniów są jeszcze wolne miejsca. Taka zmiana może zostać wprowadzona najpóźniej             

przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego tylko i wyłącznie za zgodą wicedyrektora szkoły 

odpowiedzialnego za organizację warsztatów maturalnych. 

7. Zasady bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz tryb ustalania ocen 

śródrocznych i rocznych z warsztatów maturalnych reguluje Statut XV LO                                  

oraz przedmiotowe zasady oceniania z danego warsztatu maturalnego. 

8. We wszelkich kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje dyrektor 

szkoły. 


