REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO UNIWERSYTECKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W CHORZOWIE
§1
Rekrutację do Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Chorzowie, zwanego dalej Liceum, przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna
w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
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.
§2
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Liceum, Dyrektor powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania poszczególnych
członków komisji.
§3
Rekrutacja uczniów odbywa się w ramach zintegrowanego
elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim.

systemu

rekrutacji

§4
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum - decydują kryteria zawarte w Statucie
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 trzeciej klasie gimnazjum podany
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
3) udział ucznia w finale wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych
przez Kuratora Oświaty potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia
gimnazjum,
4) szczególne naukowe, artystyczne, sportowe i inne osiągnięcia ucznia co najmniej
na szczeblu powiatowym, potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia
gimnazjum,
5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej i udział kandydata w wolontariacie –
potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum lub odpowiednim
dokumentem.
§5
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.
§6
Do Liceum są przyjmowani absolwenci gimnazjów w kolejności wynikającej z osiągniętego
wyniku aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Minimalna liczba punktów wymagana
przy kwalifikacji kandydatów do klas pierwszych Liceum wynosi 100. W przypadku
wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej, o przyjęciu
kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje Dyrektor Liceum.

§7
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.
§8
1. Przy przyjmowaniu do Liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:
1) kandydaci z rodzin wielodzietnych;
2) kandydaci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności,
1) kandydaci, których co najmniej jeden z rodziców /prawnych opiekunów/ lub

jedno z rodzeństwa posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jednego
z rodziców kandydata,
3) kandydaci wychowywani przez jednego rodzica,
4) kandydaci objęci pieczą zastępczą.
2. Kryteria, o których mowa w § 4 pkt 3 mają jednakową wartość.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, określonym w § 4 lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Liceum dysponuje
wolnymi miejscami, w uzupełniającym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której
rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki
zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ
prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
4. W uzupełniającym etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ
prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623
i 1650). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
§9
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą równorzędną polskiemu publicznemu
gimnazjum przyjmowani są do Liceum na podstawie dokumentów wynikających
z odrębnych przepisów.
§ 10
W przypadku niewyczerpania limitu wolnych miejsc do klas pierwszych, przeprowadza się
rekrutację uzupełniającą w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, o przyjęciu do Liceum decyduje Dyrektor.
§ 11
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
organizowanych lub wskazanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu są przyjmowani do Liceum są przyjmowani w pierwszej kolejności.
§ 12
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, przyjmowani są do Liceum w pierwszej
kolejności.

§ 13
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE
W GIMNAZJUM ORAZ SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
KRYTERIUM

PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA

za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
i wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych
JĘZYK POLSKI

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT

PUNKTACJA MAKSYMALNA
72 p
18 punktów

DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 14 PKT
BARDZO DOBRY – 17 PKT
CELUJĄCY - 18 PKT
MATEMATYKA

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT

18 punktów

DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 14 PKT
BARDZO DOBRY – 17 PKT
CELUJĄCY - 18 PKT
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT

18 punktów

DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 14 PKT
BARDZO DOBRY – 17 PKT
CELUJĄCY - 18 PKT
ZAJĘCIA EDUKACYJNE WYBRANE
PRZEZ KANDYDATA: HISTORIA,
BIOLOGIA, GEOGRAFIA, FIZYKA,
CHEMIA

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT

18 punktów

DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 14 PKT
BARDZO DOBRY – 17 PKT
CELUJĄCY - 18 PKT

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem zorganizowanym przez kuratora
oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

18 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt,

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 pkt,

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:






międzynarodowym – 4 pkt,
krajowym – 3 pkt,
wojewódzkim – 2 pkt,
powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych powyżej, na tym
samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia
w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.
Egzamin gimnazjalny

3 punkty
100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
JĘZYK POLSKI

0,2 punktu za każdy uzyskany procent

20 punktów

HISTORIA I WIEDZA O
SPOŁECZEŃSTWIE

0,2 punktu za każdy uzyskany procent

20 punktów

MATEMATYKA

0,2 punktu za każdy uzyskany procent

20 punktów

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

0,2 punktu za każdy uzyskany procent

20 punktów

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (POZIOM
PODSTAWOWY)

0,2 punktu za każdy uzyskany procent

20 punktów

Absolwentom zwolnionym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2
ustawy o systemie oświaty, z egzaminu gimnazjalnego lub obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego oraz absolwentom zwolnionym przez Dyrektora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym,
przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których
dotyczy zwolnienie, według wzoru:
JĘZYK POLSKI

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT

20 punktów

DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 13 PKT
BARDZO DOBRY – 18 PKT
CELUJĄCY - 20 PKT
MATEMATYKA

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT

20 punktów

DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 13 PKT
BARDZO DOBRY – 18 PKT
CELUJĄCY - 20 PKT
HISTORIA I WIEDZA O
SPOŁECZEŃSTWIE

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT

20 punktów

DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 13 PKT
BARDZO DOBRY – 18 PKT
CELUJĄCY - 20 PKT

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2
BIOLOGIA, GEOGRAFIA, FIZYKA,
CHEMIA

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT

20 punktów

DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 13 PKT
BARDZO DOBRY – 18 PKT
CELUJĄCY - 20 PKT
liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT

20 punktów

DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 13 PKT
BARDZO DOBRY – 18 PKT
CELUJĄCY - 20 PKT
Maksymalna możliwa liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

§ 14
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
§ 15
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 16
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
§ 17
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do
sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

UWAGA!
1) Minimalna liczba punktów w procedurze rekrutacyjnej na rok 2018/2019
wynosi 100.
2) W roku szkolnym 2018/2019 planowany limit miejsc w pięciu oddziałach klas
pierwszych Liceum wynosi 165.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,
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) art. 9-15) i art. 367 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
2. 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).
3. 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).
4. 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.
5. 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.
6. 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 artystycznego
rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7. Statut Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie 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.

