
Organizacja sprawdzianu kompetencji  

z języka angielskiego dla uczniów ubiegających się  

o przyjęcie do klasy 1 PRE – IB na rok szkolny 2020/2021 

w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 

Sprawdzian: 

 jest przeprowadzany przez komisję rekrutacyjną na podstawie testów 

standaryzowanych; 

  

 ma formę pisemną polegającą na rozwiązaniu testu wyboru; 

  

 sprawdza opanowanie i umiejętność stosowania struktur leksykalno – gramatycznych; 

  

 sprawdzian odbędzie się 21 maja 2020r., o godzinie 9.00* w budynku szkoły; 

 

 podania o przystąpienie do sprawdzianu należy składać w sekretariacie szkoły w 

terminie do 20 maja 2020r. 

  

 wyniki sprawdzianu służą do oceny kompetencji językowych uczniów 

zainteresowanych realizacją programu Międzynarodowej Matury; 

  

 lista osób zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji zostanie wywieszona na tablicy 

informacyjnej przy wejściu do szkoły w dniu 10 czerwca 2020r., o godzinie 9.00**; 

  

 informację o liczbie zdobytych punktów można uzyskać w sekretariacie szkoły po 

ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych (osobiście po okazaniu dowodu tożsamości); 

  

 zdobycie określonej liczby punktów oznacza, że uczeń może się ubiegać o przyjęcie 

do klasy PRE – IB na zasadach ogólnych; 



  

 prosimy uczniów o zabranie na sprawdzian dowodu tożsamości (ważna legitymacja 

szkolna) oraz przyborów do pisania; 

  

 ze sprawdzianu zwolnieni są: uczniowie posiadający certyfikat językowy Cambridge 

(FCE, CAE, CPE), laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Laureaci 

Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego organizowanego przez 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; 

 

 uczniowie posiadający certyfikat, który zwalnia ich ze sprawdzianu, składają w 

sekretariacie szkoły jego kopię wraz z podaniem i potwierdzonym przez wychowawcę 

klasy zaświadczeniem o ocenach semestralnych uzyskanych w 8 klasie szkoły 

podstawowej do 20 maja 2020r. 

 

 

*osoby, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do testu w dniu 21 maja, będą mogły uczynić 

to w terminie dodatkowym w dniu 16 czerwca 2020r. o godzinie 9.00. 

 

**wyniki sprawdzianu dla osób, które przystępowały do niego w terminie dodatkowym będą znane w 

dniu 19 czerwca 2020r. o godzinie 9.00. 

 


