Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci,
uprzejmie informujemy, proces rekrutacji do szkół ponagimnazjalnych, w tym do Uniwersyteckiego
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, regulują nw. akty prawne:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.

z 2017 r. poz. 60).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. nr 2198, z późn. zm.),

ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
4. Rozporządzenie 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).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 46 poz. 432 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia

osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które
pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
7. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy
klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla
dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.
8. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR 110.1.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc
uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 wraz z załącznikami, tj.:
- wykazem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty,

- wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum
- wykazem zawodów wiedzy – konkursów tematycznych – o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień,

- wykazem olimpiad gimnazjalistów,
- wykazem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa
rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

artystycznego

7. Statut Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Choprzowie z dnia 26 kwietnia 2007 r.
z późn. zm.
8. Statut Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Akademickim
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. z późn. zm.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna

