
 
Chorzów, dnia 28 lutego 2018 r. 

 
Szanowni Rodzice  

oraz Kandydaci do klas pierwszych 

w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym  

im. Juliusza Słowackiego 

       w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących 

       w Chorzowie 
 
 
Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 60), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–
2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586), Decyzji Śląskiego 
Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas 
pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na 
semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych na pierwszy semestr szkół policealnych, do 
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019 oraz Statutu Akademickiego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersyteckiego 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (z późn. zm.). 

 
u s t a l a m 

 
następujące terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego 
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, zwanego dalej Liceum: 
- 18.05 – 18.06.2018 – termin złożenia podań o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
- 22.06 – 26.06.2018 – termin dostarczania do Liceum świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, 
- 06.07.2018 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
- 06.07.2018 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 
- 12.07.2018 - godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum przyjęcia poprzez dostarczenie 
oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeżeli nie zostały złożone we wcześniejszym terminie, 
- 13.07.2018 - godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum.  

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc, ewentualne postępowanie uzupełniające odbywa się zgodnie z terminami 
określonymi w Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018 r., tj. w okresie od 14.07 do 14.08.2018 r. 
 
Teczka ucznia przyjętego do klasy pierwszej Liceum powinna zawierać: 
1. Kwestionariusz informacyjny kandydata. 
2. Wniosek o przyjęcie do Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Akademickim Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Chorzowie. 
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum. 
4. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
5. Deklarację wyboru trzecich zajęć edukacyjnych w procedurze kwalifikacyjnej. 
6. Kartę zdrowia ucznia. 
7. 2 fotografie legitymacyjne. 
8. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 
9. Deklarację rodziców / prawnych opiekunów dotyczącą udziału dziecka w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie. 
10. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zgodzie na wyjścia i wyjazdy szkolne organizowane przez Liceum. 
11. Oświadczenie kandydata oraz jego rodziców / prawnych opiekunów o zapoznaniu się ze Statutem Akademickiego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Chorzowie, Statutem I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie 
oraz regulaminami obowiązującymi w Zespole. 

12. Prośbę rodziców / prawnych opiekunów o umożliwienie uczestniczenia dziecka w zajęciach edukacyjnych z religii *. 
13. Prośbę rodziców / prawnych opiekunów o umożliwienie uczestniczenia dziecka w zajęciach edukacyjnych z etyki *. 

 
    * dokument wymagany jedynie w przypadku wyrażenia woli uczestnictwa w zajęciach z religii lub etyki. 
 
 


