STATUT
AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
UNIWERSYTECKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO
w Chorzowie

I PODSTAWA PRAWNA
§1
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572
z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001
r., poz. 624 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz. 674
z późn. zm.).
4. Umowa o współpracy dydaktycznej zawarta dnia 24 lutego 2006 roku w Katowicach
pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a I Liceum Ogólnokształcącym
im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.
5. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 9. maja 2016 r. w Katowicach pomiędzy
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Miastem Chorzów a I Liceum
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.
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II POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2
Nazwa szkoły brzmi: Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących – Uniwersyteckie I Liceum
Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Chorzowie, zwane dalej Liceum, które to
imię nosi od 1959 roku.
§3

1. Liceum jest ponad gimnazjalną placówką publiczną, prowadzoną przez Miasto Chorzów.
2. Nadzór pedagogiczny nad Liceum pełni Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
3. Liceum mieści się w Chorzowie przy ulicy gen. J.H. Dąbrowskiego 36.
4. Nauczanie jest bezpłatne w zakresie ramowych programów nauczania.
5. Dopuszcza się prowadzenie innowacji pedagogicznych w klasach Liceum.
6. Językiem wykładowym w Liceum jest język polski.
§4
Liceum posiada własny sztandar i godło, określone szczegółowo w Załączniku nr 1 oraz
ceremoniał szkolny.
III CELE I ZADANIA LICEUM
§5

Cele i zadania Liceum są określone w Statucie Akademickiego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Chorzowie, zwanego Zespołem.
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IV ORGANY LICEUM

§6
Organami Liceum są:
1. Dyrektor Zespołu,
2. Rada Pedagogiczna Liceum,
3. Rada Rodziców,
4. Samorząd Uczniowski.
Zasady współdziałania organów oraz sposoby rozstrzygania sporów określa Statut Zespołu.
V KOMPETENCJE ORGANÓW LICEUM
§7

Szczegółowe kompetencje organów Liceum określa Statut Zespołu.
VI ORGANIZACJA LICEUM

§8
1. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest odział.
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 35, z wyjątkiem konieczności
przyjęcia ucznia Liceum powtarzającego klasę.
3. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeśli liczba uczniów jest mniejsza od 24.
4. Za zgodą organu prowadzącego Liceum mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 24
uczniów.
5. Nauczanie języków obcych w Liceum może być organizowane w zespołach
międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
6. W Liceum, za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.
7. W klasach Liceum dopuszcza się możliwość przeniesienia ucznia do innej klasy na tym
samym poziomie lub do zespołu międzyoddziałowego. Przeniesienie takie jest możliwe na
wniosek ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) lub Rady Pedagogicznej.
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8. Warunki przeniesienia ucznia do innego oddziału lub zespołu międzyoddziałowego
regulują zasady wewnątrzszkolnego oceniania.

§9
Organizacja stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Zespołu, na
podstawie arkusza organizacyjnego dla każdej ze szkół zespołu, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli.
VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY LICEUM
§10

Obowiązki nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego oraz nauczycieli bibliotekarzy
określone są w Statucie Zespołu.
§11

W Liceum funkcjonuje biblioteka i czytelnia. Szczegółowe zasady pracy biblioteki oraz
nauczyciela-bibliotekarza reguluje Statut Zespołu.
VIII UCZNIOWIE LICEUM
§12

Prawa i obowiązki ucznia i tryby odwoławcze w Liceum reguluje Statut Zespołu.
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IX ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM

§13
1. Rekrutację do Liceum przeprowadza komisja rekrutacyjno-kwaliﬁkacyjna w oparciu
o rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz
przechodzenia z jednego typu szkół do innych.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Liceum, Dyrektor Zespołu powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjno — Kwaliﬁkacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa
zadania poszczególnych członków komisji.
3. Dyrektor Zespołu może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 2, jeśli liczba
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie miejsc,
którymi dysponuje Liceum.
4. Kwaliﬁkacja uczniów odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji
elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim.
§14

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Uniwersyteckiego I Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Akademickim Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Chorzowie – decydują kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji
do Uniwersyteckiego I Liceum uwzględniające:
1) punktację za oceny uzyskane w gimnazjum za wybrane zajęcia edukacyjne:
a) punktowane są cztery zajęcia edukacyjne: język polski, matematyka, język obcy
nowożytny realizowany obowiązkowo oraz zajęcia edukacyjne wskazane przez
kandydata spośród następujących: historia, biologia, geograﬁa, ﬁzyka, chemia,
2) wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum podany
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
3) udział ucznia w ﬁnale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych
przez Kuratora Oświaty potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia
gimnazjum;
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4) szczególne naukowe, artystyczne, sportowe i inne osiągnięcia ucznia co najmniej
na szczeblu powiatowym potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia
gimnazjum;
5) stały udział kandydata w wolontariacie potwierdzony wpisem na świadectwie
ukończenia gimnazjum lub odpowiednim dokumentem.
2. Warunkiem przyjęcia do Liceum jest złożenie w terminie określonym przez Śląskiego
Kuratora Oświaty oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych dokumentów
określonych przez Liceum.
3. Do Liceum są przyjmowani absolwenci gimnazjów w kolejności wynikającej
z osiągniętego wyniku aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Minimalną liczbą
punktów wymaganą przy kwaliﬁkacji kandydatów do klas pierwszych Liceum jest 100.
W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby
punktów, decyduje Dyrektor Liceum.
4. W miejsce kandydatów rezygnujących ze swoich uprawnień poprzez niezłożenie
dokumentów, o których mowa w §2, przyjmowane są spośród kandydatów osoby chętne
do podjęcia nauki w Liceum w kolejności wynikającej z osiągniętego wyniku.
5. Przy przyjmowaniu do Liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwaliﬁkacyjnym, pierwszeństwo mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych;
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki;
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
4) kandydaci, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego.
6. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą równorzędną polskiemu publicznemu
gimnazjum przyjmowani są do Liceum na podstawie dokumentów wynikających
z odrębnych przepisów.

7. W przypadku nie wyczerpania limitu wolnych miejsc do klas pierwszych, podania
o przyjęcie należy składać w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
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8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
organizowanych lub wskazanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty bądź kuratorów
oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych
kuratoriów, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu są przyjmowani do Liceum niezależnie od
kryteriów wymienionych w § 1 i § 3.
9. Laureaci i ﬁnaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania i laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego”, przyjmowani są do Liceum niezależnie od kryteriów
podanych powyżej.
10. Po ogłoszeniu listy osób przyjętych do Liceum zespół nauczycieli języków obcych może
przeprowadzić testy sprawdzające w celu utworzenia grup językowych według stopnia
zaawansowania znajomości języka.
11. Przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych decyduje Dyrektor Zespołu.

X PODSTAWOWA OFERTA EDUKACYJNA LICEUM
§15

1. Liceum realizuję podstawę programową, określoną odrębnymi przepisami, w zakresie
wszystkich zajęć edukacyjnych.
2. Realizacja programów poszerzenia w ramach przedmiotów ogólnokształcących odbywa
się od drugiego roku nauczania.
3. Uczeń dokonuje deklaracji wyboru obowiązkowo trzech przedmiotów realizowanych
w programie poszerzenia oraz co najwyżej dwóch dodatkowych.
4. Liceum gwarantuje w ramach swoich możliwości ﬁnansowych, organizacyjnych
i kadrowych zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.
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X ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

§16
1. Zasady oceniania i klasyﬁkowania uczniów w Liceum oraz tryb odwoławczy zostały
określone w Statucie Zespołu.
2. Kryteria oceniania zachowania uczniów Liceum określa Statut Zespołu. Tryb odwoławczy
regulują odrębne przepisy.
3. System przyznawania nagród i wymierzania kar określa Statut Zespołu.
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17

1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez Liceum gospodarki ﬁnansowej i materiałowej określa organ
prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
3. Liceum posiada pieczęć urzędową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§18
Statut może być zmieniony na pisemny wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej
bądź Rady Rodziców, w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
§19

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września
2007 r.
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