
Uchwały Rady Pedagogicznej AZSO w Chorzowie

Rok szkolny 2012/13

Uchwała nr 1/2012/2013 w sprawie opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej organizacji roku
szkolnego 2012/2013.

Uchwała nr 2/2012/2013 w sprawie przydziału prac i zajęć dodatkowych nauczycielom w
roku szkolnym 2012/2013.

Uchwała nr 3/2012/2013 w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego w roku szkolnym
2012/2013.

Uchwała nr 4/2012/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy szkoły na rok szkolny 2012/2013.

Uchwała nr 5/2012/2013 w sprawie stroju szkolnego.

Uchwała  nr  6/2012/2013  w  sprawie  skreślenia  ucznia  z  listy  uczniów  I  Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.

Uchwała nr 7/2012/2013 w sprawie zatwierdzenia klasyfikacji za I semestr roku szkolnego
2012/2013.

Uchwała nr 8/2012/2013 w sprawie rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego i
Gimnazjum Dwujęzycznego Narok szkolny 2013/2014.

Uchwała  nr  9/2012/2013 w sprawie  klasyfikacji  semestralnej  klasy  2F  LO  z  przedmiotu
fizyka.

Uchwała nr 10/2012/2013 w sprawie zaopiniowania autorskiego programu nauczania z języka
angielskiego.

Uchwała nr11/2012/2013 w sprawie klasyfikacji  uczniów klas trzecich LO za rok szkolny
2012/2013.

Uchwała  nr  12/2012/2013 w sprawie  przyznania  wyróżnień  absolwentów Liceum w roku
szkolnym 2012/2013.

Uchwała  nr  13/2012/2013  w  sprawie  zaopiniowania  wniosków  dotyczących  nagród
resortowych dla nauczycieli.

Uchwała nr 14/2012/2013 w sprawie zmian w zapisach Statutu Akademickiego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała nr 15/2012/2013 w sprawie zatwierdzenia klasyfikacji za rok szkolny 2012/2013.

Uchwała  nr  16/2012/2013  w  sprawie  wniosku  o  przyznanie  stypendium   Prezesa  Rady
Ministrów.



Uchwała nr 17/2012/2013 w sprawie wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania.

Uchwała nr 18/2012/2013 w sprawie wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego
do spraw oświaty i  wychowania  dla absolwentki  Gimnazjum Dwujęzycznego w AZSO w
Chorzowie.

Uchwała nr 19/2012/2013/ w sprawie wniosku o nagrodę Prezydenta Miasta Bytomia.

Rok szkolny 2013/2014

Uchwała  nr  1/2013/14  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Akademickiego  Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała nr 2/2013/14 w sprawie udzielenia opinii o indywidualnym toku nauki dla uczniów I
Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego oraz Gimnazjum Dwujęzycznego w
Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała nr 3/2013/2014 w sprawie ostatecznego zatwierdzenia klasyfikacji za rok szkolny
2012/2013.

Uchwała nr 4/2013/2014 w sprawie opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej organizacji roku
szkolnego 2013/2014.

Uchwała nr 5/2013/2014 w sprawie przydziału prac i zajęć dodatkowych nauczycielom oraz
organizacji doskonalenia zawodowego.

Uchwała nr 6/2013/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014.

Uchwała  nr  7/2013/2014  w  sprawie  udzielenia  opinii  o  indywidualnym  toku  nauczania
uczennicy Gimnazjum Dwujęzycznego w AZSO w Chorzowie.

Uchwała nr 8/2013/2014 w sprawie dostosowania wymagań egzaminacyjnych dla uczniów
Gimnazjum Dwujęzycznego w AZSO w Chorzowie.

Uchwała  nr  9/2013/2014  w  sprawie  skreślenia  ucznia  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.
Juliusza Słowackiego z listy uczniów.

Uchwała nr 10/2013/2014 w sprawie zatwierdzenia klasyfikacji uczniów za I semestr roku
szkolnego 2013/14.

Uchwała  nr  11/2013/2014  w  sprawie  przyjęcia  regulaminów  kwalifikacji  uczniów  do
Gimnazjum Dwujęzycznego i I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w AZSO w
Chorzowie oraz powołania szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej na rok szkolny
2014/2015.

Uchwała  nr  12/2013/2014  w  sprawie  zmian  w  Statucie  Akademickiego  Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących w Chorzowie.



Uchwała  nr  13/2013/2014 w sprawie  skreślenia  ucznia  I  Liceum Ogólnokształcącego im.
Juliusza Słowackiego z listy uczniów.

Uchwała nr 14/2013/2014 w sprawie zatwierdzenia klasyfikacji  klas trzecich  Liceum za rok
szkolny 2013/2014.

Uchwała nr 15/2013/2014 w sprawie wyróżnienia absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w AZSO w Chorzowie

Uchwała  nr  16/2013/2014  w  sprawie  zatwierdzenia  klasyfikacji  uczniów  za  rok  szkolny
2013/2014.

Uchwała  nr  17/2013/2014  w  sprawie  wniosku  o  przyznanie  stypendium   Prezesa  Rady
Ministrów.

Uchwała nr 18/2013/2014 w sprawie wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania.

Rok szkolny 2014/2015

Uchwała  nr  1/2014/15  w sprawie  ostatecznego  zatwierdzenia  klasyfikacji  za  rok  szkolny
2013/2014.

Uchwała nr 2/2014/15 w sprawie organizacji roku szkolnego 2014/2015

Uchwała nr 3/2014/15 w sprawie przydziału prac i zajęć dodatkowych nauczycielom oraz
organizacji doskonalenia zawodowego.

Uchwała nr 4/2014/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015.

Uchwała  nr  5/2014/15  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Akademickiego  Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących  w  Chorzowie  oraz  w  Statucie  Gimnazjum  Dwujęzycznego  w
Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała nr 6/2014/15 w sprawie udzielenia opinii o indywidualnym toku nauki dla uczniów I
Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego oraz Gimnazjum Dwujęzycznego w
Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała nr 7/2014/15 w sprawie udzielenia opinii o indywidualnym toku nauki dla uczniów I
Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego oraz Gimnazjum Dwujęzycznego w
Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała nr 8/2014/2015 w sprawie dostosowania wymagań egzaminacyjnych dla uczniów
Gimnazjum Dwujęzycznego  i  I  Liceum Ogólnokształcącego im.  Juliusza Słowackiego w
Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała  nr  9/2014/2015  w  sprawie  zatwierdzenia  klasyfikacji  uczniów  w  Akademickim
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie  za I semestr roku szkolnego 2014/15.



Uchwała  nr  10/2014/2015  w  sprawie  przyjęcia  regulaminów  kwalifikacji  uczniów  do
Gimnazjum Dwujęzycznego i I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w AZSO w
Chorzowie oraz powołania szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej na rok szkolny
2015/2016.

Uchwała nr 11/2014/2015 w sprawie zatwierdzenia klasyfikacji  klas trzecich  Liceum za rok
szkolny 2014/2015.

Uchwała nr 12/2014/2015 w sprawie wyróżnienia absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała  nr  13/2014/2015 w sprawie  wyrażenia  zgody na  przystąpienie  ucznia do dwóch
egzaminów poprawkowych w sierpniu 2015 roku.

Uchwała  nr  14/2014/2015  w  sprawie  udzielenia  opinii  o  indywidualnym  toku  nauki  dla
uczniów  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Juliusza  Słowackiego  oraz  Gimnazjum
Dwujęzycznego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała  nr  15/2014/2015 w sprawie  zmian  zapisów w Statucie  Akademickiego  Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała  nr  16/2014/2015  w  sprawie  wniosku  o  przyznanie  stypendium  Prezesa  Rady
Ministrów.

Uchwała nr 17/2014/2015 w sprawie wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania.

Uchwała  nr  18/2014/2015  w  sprawie  zatwierdzenia  klasyfikacji  uczniów  za  rok  szkolny
2014/2015.

Rok szkolny 2015/2016

Uchwała nr 1/2015/2016 w sprawie ostatecznego zatwierdzenia klasyfikacji za rok szkolny
2014/2015.

Uchwała  nr  2/2015/2016  w  sprawie  udzielenia  opinii  o  indywidualnym  toku  nauki  dla
uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Akademickim Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała nr 3/2015/2016 w sprawie opinii dotyczącej organizacji roku szkolnego 2015/2016.
Uchwała nr 4/2015/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Szkoły na bieżący rok szkolny,
przydziały prac i zajęć dodatkowych oraz organizacji doskonalenia zawodowego.

Uchwała nr 5/2015/2016 w sprawie zmian zapisów w Statucie Akademickiego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących.

Uchwała  nr  6/2015/2016  w  sprawie  zmian  dostosowania  warunków  i  formy  egzaminu
gimnazjalnego i maturalnego.



Uchwała  nr  7/2015/2016  w  sprawie  zatwierdzenia  klasyfikacji  uczniów  w  Akademickim
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie  za I semestr roku szkolnego 2015/16.

Uchwała nr 8/2015/2016 w sprawie zmian zapisów w Statucie Akademickiego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących.

Uchwała  nr  9/2015/2016  w  sprawie  przyjęcia  regulaminów  kwalifikacji  uczniów  do
Gimnazjum Dwujęzycznego i I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w AZSO w
Chorzowie oraz powołania szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej na rok szkolny
2016/2017.

Uchwała nr 10/2015/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu stroju szkolnego.

Uchwała  nr  11/2015/2016  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  o  obsadzenie  stanowiska
wicedyrektora  w  Akademickim  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  w  roku  szkolnym
2016/2017.

Uchwała nr 12/2015/2016 w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów klas trzecich LO za rok
szkolny 2015/2016.

Uchwała  nr  13/2015/16  w  sprawie  wyróżnienia  absolwentów  Szkoły   w  roku  szkolnym
2015/2016.

Uchwała  nr  14/2015/2016  w  sprawie  zmiany  nazwy  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.
Juliusza  Słowackiego  na  Uniwersyteckie  I  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Juliusza
Słowackiego.

Uchwała nr 15/2015/2016 w sprawie nadania tytułu Honorowego Absolwenta.

Uchwała nr 16/2015/2016 w sprawie klasyfikacji uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im.
Juliusza Słowackiego i Gimnazjum Dwujęzycznego za rok szkolny 2015/2016.

Uchwała  nr  17/2015/2016  w  sprawie  wniosku  o  przyznanie  stypendium  Prezesa  Rady
Ministrów.

Uchwała  nr  18/2012/2016  w  sprawie  wniosków  o  przyznanie  stypendium  ministra
właściwego do spraw oświaty.

Uchwała  nr  19/2015/2016 w sprawie  zmian  zapisów w Statucie  Akademickiego  Zespołu
Szkół Ogólnokształcących.

Rok szkolny 2016/2017

Uchwała nr 1/2016/2017 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ostatecznego zatwierdzenia
klasyfikacji po egzaminach poprawkowych za rok szkolny 2015/2016.

Uchwała nr 2/2016/2017 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o
przyznanie indywidualnego toku nauki.



Uchwała nr 3/2016/2017 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej organizacji
roku szkolnego 2016/2017.

Uchwała nr 4/2016/2017 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy szkoły
oraz organizacji doskonalenia zawodowego w roku szkolnym 2016/2017.

Uchwała nr 5/2016/2017 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie skreślenia ucznia z listy
uczniów   Uniwersyteckiego  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Juliusz  Słowackiego  w
Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała nr  6/2016/2017 z dnia  22 września 2016 roku w sprawie  znowelizowania zasad
oceniania  wewnątrzszkolnego  i  zmiany  zapisu  w  Statucie  Akademickiego  Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała nr 7/2016/2017 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie  wydania  opinii  o  pracy
dyrektora  Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Chorzowie,  w związku z
oceną pracy przez organ prowadzący.

Uchwała nr 8/2016/2017 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobów dostosowania
warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów.

Uchwała nr 9/2016/2017 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobów dostosowania
warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwentów.

Uchwała  nr  10/2016/2017 z  dnia  12  stycznia  2017 roku  w sprawie  klasyfikacji  uczniów
Akademickiego  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  w  Chorzowie  po  I  semestrze  roku
szkolnego 2016/2017.

Uchwała nr 11/2016/2017 z  dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie skreślenia uczennicy z listy
uczniów   Uniwersyteckiego  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Juliusz  Słowackiego  w
Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała nr 12/2016/2017 z  dnia 7 marca 2017 roku w sprawie skreślenia uczennicy z listy
uczniów   Uniwersyteckiego  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Juliusz  Słowackiego  w
Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała nr 13/2016/2017 z  dnia 7 marca 2017 roku w sprawie skreślenia ucznia z listy
uczniów   Uniwersyteckiego  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Juliusz  Słowackiego  w
Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Uchwała nr 14/2016/2017 z  dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosków
Dyrektora Szkoły do nagród resortowych.

Uchwała nr 15/2016/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej arkusza
organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

Uchwała nr 16/2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie klasyfikacji uczniów klas
trzecich licealnych  za rok szkolny 2016/2017 i uhonorowania tytułem Primus Inter  Pares,



Absolwenta  Roku,  wpisem  do  Złotej  Księgi  Uczniów  i  wpisem  do  Złotej  Księgi
Olimpijczyków.

Uchwała nr 17/2016/2017 z dnia 27 kwietnia w sprawie wniosku  do Poradni Pedagogiczno –
Psychologicznej o przeprowadzenie badania ucznia.

Uchwała nr 18/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie delegowania przedstawicieli
Rady Pedagogicznej  do Komisji  Konkursowej  na stanowisko dyrektora szkoły,  powołanej
przez Prezydenta Miasta Chorzowa.

Uchwała  nr  19/2016/2017  z  dnia  6  czerwca  w  sprawie  wniosku  o  przyznanie  Nagrody
Burmistrza Radzionkowa dla absolwenta szkoły ponad gimnazjalnej w roku 2017.

Uchwała  nr  20/2016/23017 z dnia  6 czerwca 2017 roku w sprawie  wniosku  do Poradni
Pedagogiczno – Psychologicznej o przeprowadzenie badania ucznia.

Uchwała nr 21/2016/2017  z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wniosku o przyznanie
stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uchwała nr 22/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wniosku o przyznanie
stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Uchwała nr 23/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie klasyfikacji uczniów za
rok szkolny 2016/2017.

Rok szkolny 2017/2018

Uchwała nr 1/2017/2018 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ostatecznego zatwierdzenia
klasyfikacji po egzaminach poprawkowych za rok szkolny 2016/2017.

Uchwała nr 2/2017/2018 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej organizacji
roku szkolnego 2017/2018.

Uchwała nr 3/2017/2018 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie planu pracy szkoły oraz
organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała nr 4/2017/2018 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie znowelizowania oceniania
wewnątrzszkolnego. 

Uchwała  nr  5/2017/2018 z  dnia  29  sierpnia  2017 roku  w sprawie  przyjęcia  punktowego
systemu oceniania zachowania

Uchwała  nr  6/2017/2018 z  dnia  28 września  2017 roku  w sprawie  wniosku   do Poradni
Pedagogiczno – Psychologicznej o przeprowadzenie badania ucznia.

Uchwała nr 7/2017/2018 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie programu wychowawczo –
profilaktycznego.



Uchwała  nr  8/2017/2018  z  dnia  24  października  2017  roku  w  sprawie  sposobów
dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości
uczniów.

Uchwała nr 9/2017/2018 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie dostosowania warunków
przeprowadzenia egzaminu maturalnego do możliwości absolwentów.

Uchwała nr 10/2017/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie klasyfikacji uczniów za I
semestr roku szkolnego 2017/2018.

Uchwała  nr  11/2017/2018 z  dnia  28  lutego  2018  roku  w sprawie  rekrutacji  uczniów do
Liceum w roku szkolnym 2018/2019.

Uchwała nr 12/2017/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w zapisach Statutu
AZSO w Chorzowie.

Uchwała  nr  13/2017/2018  z  dnia  22  marca  2018  roku  w  sprawie  wniosku   do  Poradni
Pedagogiczno – Psychologicznej o przeprowadzenie badania ucznia.

Uchwała nr 14/2017/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie klasyfikacji klas trzecich
licealnych w roku szkolnym 2017/2018.

Uchwała nr  15/2017/2018 z dnia  26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyróżnienia uczniów
nagrodami szkolnymi.

Uchwała nr 16/2017/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie dostosowania warunków
przeprowadzenia egzaminu maturalnego do możliwości absolwenta.

Uchwała nr 17/2017/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wniosku  do Poradni
Pedagogiczno – Psychologicznej o przeprowadzenie badania ucznia.

Uchwała nr 18/2017/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie klasyfikacji uczniów za
rok szkolny 2017/2018.

Uchwała nr 19/2017/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie wniosku o przyznanie
Nagrody Prezydenta Miasta Bytomia.

Uchwała  nr  20/2017/2018 z  dnia  20 czerwca 2018 roku w sprawie  wyróżnienia  uczniów
nagrodą Dyrektora Szkoły.

Uchwała nr 21/2017/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w zapisach Statutu
AZSO w Chorzowie.

Uchwała nr 22/2017/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie wniosku o przyznanie
stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2018/2019.

Uchwała nr 23/2017/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie wniosku o przyznanie
stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.


