
 

Procedura składania dokumentów przez kandydatów do  

Liceum Ogólnokształcącego Nr XII  

im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu 

 

 

1. Do szkoły dokumenty składają kandydaci dla których  

Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu  

jest szkołą pierwszego wyboru. 

2. Kandydaci decydujący się na osobiste dostarczenie dokumentów muszą zachować środki 

bezpieczeństwa.  

3. Kandydaci proszeni są o wpisanie do wniosku w odpowiednią rubrykę numeru telefonu 

kontaktowego rodziców/ prawnych opiekunów.  

4. Sekretariat Szkoły  

w dniach 15.05.2023 r. – 9.07.2023 r. dokumenty  będą przyjmowane w godzinach 8.00 –14.00, 

w dniu 10.07.2023 dokumenty  będą przyjmowane w godzinach 8.00 –15.00, 

w dniach 19.07.2023 r. – 27.07.2023 r. dokumenty  będą przyjmowane w godzinach 8.00 –14.00, 

w dniu 28.07.2023 dokumenty  będą przyjmowane w godzinach 8.00 –15.00. 

 

Termin Wniosek składany droga 

elektroniczną poprzez stronę 

www.edu.wroclaw.pl 

Wniosek składany bezpośrednio tylko w 

szkole pierwszego wyboru 

w Liceum Ogólnokształcącym Nr XII 

 

15 maja 2023 r. – 

19 czerwca 2023 r. 

Należy korzystając z podpisu zaufanego 

wypełnić wniosek w wersji elektronicznej. 

Do wniosku należy dołączyć skany 

dokumentów potwierdzających kryteria 

społeczne. 

Należy wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, 

następnie wydrukować oraz złożyć wymagane podpisy 

(kandydat, rodzic/opiekun prawny).  

Uzupełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie 

szkoły wraz z dokumentami  potwierdzającymi kryteria 

społeczne.  

 

23 czerwca 2023 r. 

– 10 lipca 2023 r. 

Kandydat uzupełnia wniosek  o: 

1. skan zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty;  

2. skan świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej; 

3. skan zaświadczenia o tytule laureata 

olimpiady przedmiotowej lub konkursu 

zDolny Ślązak. 

Kandydat uzupełnia wniosek w sekretariacie szkoły o:  

1. potwierdzoną kopię zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty;  

2. potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej; 

3. potwierdzoną kopię zaświadczenia o tytule laureata 

olimpiady przedmiotowej lub konkursu zDolny Ślązak. 

18 lipca 2023 r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji elektronicznej (tablica informacyjna w szkole). 

Informacja nie będzie udzielana telefonicznie. 
19 lipca 2023 r.  

– 28 lipca 2023 r. 

Kandydat zakwalifikowany do Liceum Ogólnokształcącego Nr XII im. Bolesława Chrobrego we 

Wrocławiu musi złożyć w szkole wymagane dokumenty:  

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;  

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;  

3. wewnątrzszkolną deklarację języków obcych (załącznik nr 1);  

4. 2 zdjęcia do legitymacji w formie papierowej, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia 

ucznia;  

5. oryginał zaświadczenia o tytule laureata olimpiady przedmiotowej lub konkursu zDolny Ślązak. 
31 lipca 2023 r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

(tablica informacyjna w szkole).  

Informacja nie będzie udzielana telefonicznie. 
 

 

 

 

 

 

 



Rekrutacja uzupełniająca 

 

1. Do szkoły dokumenty składają kandydaci dla których  

Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu jest szkołą 

pierwszego wyboru. 

2. Kandydaci decydujący się na osobiste dostarczenie dokumentów muszą zachować środki 

bezpieczeństwa.  

3. Kandydaci proszeni są o wpisanie do wniosku w odpowiednią rubrykę numeru telefonu 

kontaktowego rodziców/ prawnych opiekunów.  

4. Sekretariat Szkoły  

            w dniach 1.08.2023 r. – 2.08.2023 r. będą przyjmowane dokumenty w godzinach 8.00 –14.00,  

w dniu 3.08.2023 dokumenty  będą przyjmowane w godzinach 8.00 –15.00, 

            w dniach 10.08.2023 r. – 16.08.2023 r. będą przyjmowane dokumenty w godzinach 8.00 –14.00, 

w dniu 17.08.2023 dokumenty  będą przyjmowane w godzinach 8.00 –15.00. 

 

Termin Wniosek składany droga 

elektroniczną poprzez stronę 

www.edu.wroclaw.pl 

Wniosek składany bezpośrednio tylko w 

szkole pierwszego wyboru 

w Liceum Ogólnokształcącym Nr XII 

 

1 sierpnia 2023 r. 

– 3 sierpnia 2023 r. 

Należy korzystając z podpisu zaufanego 

wypełnić wniosek w wersji elektronicznej. 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. skan zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty;  

2. skan świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej; 

3. skan zaświadczenia o tytule laureata 

olimpiady przedmiotowej lub konkursu 

zDolny Ślązak; 

4.  skany dokumentów potwierdzających 

kryteria społeczne. 

Należy wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, 

następnie wydrukować oraz złożyć wymagane podpisy 

(kandydat, rodzic/opiekun prawny).  

Uzupełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie 

szkoły i uzupełnić o: 

1. potwierdzoną kopię zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty;  

2. potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej; 

3. potwierdzoną kopię zaświadczenia o tytule laureata 

olimpiady przedmiotowej lub konkursu zDolny Ślązak;  

4. dokumenty potwierdzające kryteria społeczne. 

9 sierpnia 2023 r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji elektronicznej (tablica informacyjna w szkole). 
10 sierpnia 2023 – 

17 sierpnia 2023 r. 

Kandydat zakwalifikowany do Liceum Ogólnokształcącego Nr XII im. Bolesława Chrobrego we 

Wrocławiu musi złożyć w szkole wymagane dokumenty:  

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;  

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;  

3. wewnątrzszkolną deklarację języków obcych (załącznik nr 1);  

4. 2 zdjęcia do legitymacji w formie papierowej, podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia 

ucznia;  

5. oryginał zaświadczenia o tytule laureata olimpiady przedmiotowej lub konkursu zDolny Ślązak. 
18 sierpnia 2023 r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

(tablica informacyjna w szkole). 

Informacja nie będzie udzielana telefonicznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Liceum Ogólnokształcące Nr XII 

im. Bolesława Chrobrego  

we Wrocławiu 

 

Wewnątrzszkolna deklaracja dotycząca języków obcych 

 

 

.................................................................................................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko kandydata 

 

 

Językiem wiodącym w każdej grupie rekrutacyjnej jest język angielski. 

 

Zakreśl jak oceniasz jego znajomość. 

 

Znajomość języka angielskiego oceniam jako: 

 

słabą                                                        dobrą                                                 biegłą 

 

 

Zakreśl wybrany drugi język. 

 

niemiecki                                          francuski                                           rosyjski 

 

Znajomość drugiego języka oceniam jako: 

 

nie uczyłam się                      słabą                                dobrą                                        biegłą 

 

 

Kandydaci dokonują wyboru 2 języka po zakwalifikowaniu się do LO Nr XII.  

Grupy językowe składają się z określonej liczny osób.  

O przydziale do danej grupy decyduje kolejność składania oryginałów dokumentów. 

 

 

……………………………….…..                                      ……………………………………      
data            podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                data                              podpis kandydata 

 

 

 


