
HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW- ABSOLWENTÓW 

OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

do Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. A. Osieckiej na rok szkolny 2022/2023 

 

Rodzaj czynności 
Terminy  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

Składanie  pisemnego zgłoszenia na sprawdzian uzdolnień kierunkowych  
do klasy teatralnej oraz wskazanie klasy teatralnej na portalu: 
rekrutacje.edu.wroclaw.pl 

16-31 maja 2022 
(do godz.15.00) 

2-4 sierpnia 2022 
(do godz.15.00) 

Lista uczestników zgłoszonych na sprawdzian uzdolnień kierunkowych  
do klasy teatralnej  

3 czerwca 2022 8 sierpnia 2022 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy teatralnej od 
godz. 16.00  w auli (sala 300) 

7 i 8 czerwca 2022 
(wtorek i środa) 

9 sierpnia 2022 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 
którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do 
klasy teatralnej 

10 czerwca 2022 12 sierpnia 2022 

Wygenerowanie i złożenie elektronicznego wniosku o przyjęcie do LO nr XVII 
na portalu: rekrutacje.edu.wroclaw.pl wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w po-
stepowaniu rekrutacyjnym 
Uwaga! Wnioski elektroniczne do klasy teatralnej składa się do 31 maja! 
Możliwość zmiany wniosku 

16 maja – 20 czerwca  

2022 
 (do godz. 15.00) 

2-4 sierpnia 2022 
(do godz.15.00) 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do LO  nr XVII o świadectwo ukończenia 
szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Możliwość 
zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego 
wniosku z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje 

24 czerwca –13 lipca   

2022 

(do godz. 15.00) 
__________ 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do LO nr XVII  

21 lipca 2022 16 sierpnia 2022 

Potwierdzenie przez Rodzica Kandydata lub pełnoletniego Kandydata woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia w sekretariacie LO nr XVII: 
• oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
• oryginałów  innych wymaganych dokumentów 
• 2 podpisane fotografie (imię, nazwisko, adres) 

22-29 lipca 2022 
(do godz. 15.00) 

17-22 sierpnia 2022 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do LO nr XVII 

16 sierpnia 2022 23 sierpnia 2022 

 

 

 

 

 
 


