
 
Chorzów, dnia 25 lutego 2023 r. 

 
Szanowni Rodzice  
oraz Kandydaci do klas pierwszych  
Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Juliusza Słowackiego 

         w Chorzowie 
 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6, art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych 
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. 
poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 2431); oraz Statutu Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie z dnia 14 listopada 2019 r. 
ze zm. 

 
u s t a l a m 

 
następujące terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, 
zwanego dalej Liceum: 
- 15.05 – 19.06.2023 – godz. 15.00 – termin złożenia lub zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / 
opiekuna prawnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, 
- 23.06 – 10.07.2023 – godz. 15.00 – termin dostarczenia do Liceum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty i dokonywania zmian, 
- 10.07.2023 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków poświadczanych w oświadczeniach, 
- 17.07.2023 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta) wskazanych w oświadczeniach, 
- 18.07.2023 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 
- 18.07 – 25.07.2023  - 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, 
- 26.07.2023 – do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum, 
- 31.07.2023 - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 
- sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia, 
- wniesienie do dyrektora Liceum odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 
- rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez dyrektora Liceum – do 3 dni od dnia złożenia odwołania. 

 
W przypadku niewykorzystania limitu miejsc, ewentualne postępowanie uzupełniające odbywa się zgodnie z terminami podanymi 

Śląskiego Kuratora Oświaty tj. w dniach od 27.07-16.08.2023 r. 
 
Teczka ucznia przyjętego do klasy pierwszej Liceum powinna zawierać: 
1. Kwestionariusz informacyjny kandydata. 
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
4. Kartę zdrowia kandydata. 
5. 2 fotografie legitymacyjne. 
6. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów dotyczące ochrony danych osobowych i zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO. 
7. Deklarację rodziców / prawnych opiekunów dotyczącą udziału dziecka w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie. 
8. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zgodzie na wyjścia i wyjazdy szkolne organizowane przez Liceum. 
9. Oświadczenie kandydata oraz jego rodziców / prawnych opiekunów o zapoznaniu się ze Statutem oraz regulaminami obowiązującymi 

w Liceum ***. 
10. Prośbę rodziców / prawnych opiekunów o umożliwienie uczestniczenia dziecka w zajęciach edukacyjnych z religii *. 
11. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata / finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub olimpiady przedmiotowej **. 
 

     * dokument wymagany jedynie w przypadku wyrażenia woli uczestnictwa w zajęciach z religii lub etyki. 
** dokument składany przez laureata / finalistę 
*** dokument składany w terminie późniejszym 


