
 

 
 

 

 
 

� 4. miejsce na Dolnym Śląsku w Rankingu  

Szkół Ponadgimnazjalnych (Perspektywy 2021) 

� 53. miejsce w Polsce w Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych (Perspektywy 2021) 

� 50. miejsce w Polsce w Rankingu Maturalnym  

Liceów Ogólnokształcących (Perspektywy 

2021) 

Jak dojechać do „Dwunastki”? 
 

Nasza Szkoła znajduje się pomiędzy  

placem Jana Pawła II a Dworcem Świebodzkim.  
 

Autobusy: 102, 103, 104, 106, 107, 109, 122, 127, 132, 

142, 144, 148,  149,  

Tramwaje:  3, 5, 10, 14, 15,  20, 23, 24, 31, 32, 33 

a w niedalekiej przyszłości trasa TAT 

Liceum Ogólnokształcące Nr XII 

im. Bolesława Chrobrego 
pl. Orląt Lwowskich 2a 

53-605 Wrocław 

tel. 71 7986738 
www.lo12.wroc.pl 

sekretariat.lo12@wroclawskaedukacja.pl 

 

 
 

12 powodów, dla których 

warto się uczyć w „Dwunastce”. 
 

� 4. miejsce na Dolnym Śląsku, a 53. miejsce w Polsce  

w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych i 50. miejsce  

w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 

 (Perspektywy 2021).  
 

� Patronaty: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział   

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu.  
 

� Współpraca z wyższymi uczelniami:  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,  

Uniwersytet Wrocławski Wydział Biotechnologii, 

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 

� Realizacja części zajęć w międzyoddziałowych  

grupach przedmiotowych i językowych. 
 

� Przyjazna atmosfera. Bezpieczna szkoła.  

Program adaptacyjny dla pierwszoklasistów.  

Szkolny Doradca Zawodowy. 
 

� Prężnie działający Wolontariat, laureaci konkursu  

„8 Wspaniałych” – edycja 2020. Udział w akcjach 

charytatywnych. 
 

� Aktywny i wielokrotnie nagradzany przez Prezydenta 

Wrocławia Samorząd Uczniowski ( I miejsce w 2020r.). 
 

� Organizacja wielu imprez  (RyK, PyK, Kura, Beania, 

Dzień liczby pi, Międzynarodowy Dzień Języków) 

        i  konkursów o zasięgu ogólnopolskim i wrocławskim:  

      „My w Europie”, „Konkurs o Miecz Chrobrego”,  

      „Dzieli nas pół wieku”, „Konkurs Translatorski”,   

      „Zapomnij Rosiju”. 
 

� wysokie wyniki osiągane na egzaminach maturalnych. 
 

� Projekty edukacyjne z: Niemcami, Francją, Grecją oraz 

Holandią. 
 

� Sukcesy sportowe uczniów m.in. w piłce siatkowej, piłce 

nożnej, tenisie stołowym, biegach przełajowych. 
 

� Sala gimnastyczna oraz nowoczesne pracownie 

przedmiotowe. 



OFERTA EDUKACYJNA 
W roku szkolnym 2021/2022 Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu 

przygotowało dla uczniów klas pierwszych następujące profile  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

    Język I: 

  angielski 
 

Język II: 

rosyjski, 

niemiecki, 
francuski 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
Nasza szkoła proponuje także uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe:  

- wykłady i sesje naukowe: Dekada Gierka; Dzień Drzewa; debaty oxfordzkie; Przygotuj projekt obywatelski; 

- warsztaty: ekologiczne w Krośnicach; astronomiczne; artystyczne; literackie; językowe; poetyckie; filmowe MAK; 

- wycieczki profilowe: planetarium; fabryka Schindlera; Centrum Nauki Kopernik; Muzeum Powstania Warszawskiego; 

- projekty: Kulturalna Dwunastka; Zalajkuj czytanie; A to Polska właśnie; Kierunek Północ; Młody przyrodnik; Szkoła w mieście; 

-  szkolne koła sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, aerobik, piłka nożna; Licealiada; 

- konkursy: Wielkie Dyktando Dwunastki; Szkolna Liga Historyczna; Szkolny IDOL; Dzień Liczby π; znajomości mapy; 

translatorski; „Zapomni Rossiju/Zapamiętaj Rosję”; Dzieli nas pół wieku. 

ROK 2020-2021 W DWUNASTCE 

                       

    
 
 

- tydzień integracyjny w klasach pierwszych;  

- diagnozy WCDN „Na starcie” oraz diagnozy przedmiotowe z 

przedmiotów rozszerzonych;  

- indywidualne, darmowe konta dla każdego Ucznia w Microsoft 

Office 365; 

- wszystkie zajęcia lekcyjne i wykłady na platformie Microsoft 

Teams; 

- wsparcie techniczne i szkolenia w obsłudze narzędzi do nauki 

zdalnej dla Pierwszoklasistów; 

- dostosowanie planu lekcji do potrzeb nauczania online 

- maksymalne wykorzystanie lekcji i czas na samodzielną pracę; 
- konsultacje indywidualne zdalnie ale w bezpośrednim 

kontakcie z nauczycielem; 

- zdalne wykłady przedmiotowe w ramach współpracy z 

wyższymi uczelniami i warsztaty wspierające i aktywizujące 

uczniów; 

- przeprowadzenie próbnej matury stacjonarnie (luty 2021) 

według przygotowanych przez nauczycieli arkuszy; dodatkowo 

zdalnie matura próbna z CKE (marzec 2021);  

- realizacja projektów edukacyjnych zdalnie i stacjonarnie; 

- przeprowadzenie planowanych autorskich konkursów w trybie 

łączonym – zdalnie i stacjonarnie;  

- koncerty KURCZAK, KOORA, konkurs wokalny „Świat 

Dźwięków”. 

 

 

HISTORYCZNO – 
POLONISTYCZNY 

przedmioty rozszerzone 

historia i język polski 
trzeci przedmiot do wyboru 

wos lub geografia 
Patronat  

Wydział Nauk Społecznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego   

 

HISTORYCZNO –  
MATEMATYCZNY 

przedmioty rozszerzone 

historia i matematyka 
trzeci przedmiot do wyboru 

wos lub geografia 
Patronat  

Wydział Nauk Społecznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego   

MATEMATYCZNO –  
BIOLOGICZNY 

przedmioty rozszerzone 

matematyka i biologia 
trzeci przedmiot do wyboru 

chemia lub fizyka 
Patronat  

Wydział Leśny  

Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu  

MATEMATYCZNO –  
EKONOMICZNY 

przedmioty rozszerzone 

matematyka i język angielski 
trzeci przedmiot do wyboru 

wos lub geografia 
Patronat:  

Szkoła Główna Handlowa  

w Warszawie oraz 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  


