
 

ZASADY REKRUTACJI  

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XII  

im. Bolesława Chrobrego w Wrocławiu 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Nr XII na rok szkolny 

2020/2021 powstały na podstawie: 

 

- ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami; 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe; 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737); 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

- zarządzenia Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie 

wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach 

w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie: 

1) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego,  

matematyki, oraz języka obcego; 

2) liczby punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych 

przedmiotów wskazanych przez szkołę w zależności od grupy rekrutacyjnej: 

3) liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 

Ustala się następujący sposób obliczania punktów: 

a) do 100 punktów za wyniki uzyskane z egzaminu  ósmoklasisty; 

        język polski i matematyka – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez            

0,35 

              język obcy - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3 



 

b) do 72 punktów za oceny z języka  polskiego, matematyki i dwóch 

przedmiotów wskazanych przez szkołę w zależności od profilu grupy 

otrzymane na  świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie 

z zasadą: 

 18 punktów – ocena: celujący, 

 17 punktów – ocena: bardzo dobry, 

 14 punktów – ocena: dobry, 

 8 punkty – ocena:  dostateczny, 

 2 punkty – ocena: dopuszczający; 

c) 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,  

d) 3 punkty  za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na 
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

e) maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach  

Wykaz konkursów znajduje się w Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku 
 

Profile w Liceum Ogólnokształcącym Nr XII   
 

Grupa profilowa Przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym 

Przedmioty punktowane 

w rekrutacji 

historyczno-

polonistyczna 

język polski 

historia, 

wiedza o społeczeństwie  

lub geografia 

język polski  

matematyka 

historia 

wiedza o społeczeństwie 

lub geografia 

historyczno-

matematyczna 

matematyka,  

historia, 

wiedza o społeczeństwie  

lub geografia 

język polski  

matematyka 

historia 

wiedza o społeczeństwie 

lub geografia 

matematyczno-

ekonomiczna 

matematyka, 

 język angielski,  

wiedza o społeczeństwie  

lub geografia 

język polski  

matematyka 

wiedza o społeczeństwie 

geografia 

matematyczno-

biologiczna 

matematyka,  

biologia, 

chemia lub fizyka 

język polski  

matematyka 

biologia 

chemia lub fizyka 



 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów.  

 

wykaz konkursów: 

 konkursy przedmiotowe z historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, 

biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego 

występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak” 

 

Postępowanie rekrutacyjne  

do Liceum Ogólnokształcącego Nr XII im. Bolesława Chrobrego w Wrocławiu 

Harmonogram rekrutacji Termin 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. 
15 czerwca – 10 lipca  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej. 

26 czerwca – 10 lipca  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o 
wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

31 lipca – 4 sierpnia 

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych do szkoły. 

12 sierpnia 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty oraz wewnętrznej ankiety LO Nr XII. 

13 – 18 sierpnia 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
do szkoły.  

19 sierpnia 2020 

 

Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym  

Podstawa prawna:  

- art. 158 ust. 6, 7, 8, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, ale nie później niż do 
22 sierpnia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do danej szkoły. 



 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia 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. 

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora 
szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 
dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na 
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 
administracyjnego. 

 

Informacja 

Informacji dotyczących  postępowania rekrutacyjnego udziela Sekretariat  

Szkoły w godzinach 8-15, w okresie wakacyjnym w godzinach 8-14. 

 


