
Terminarz rekrutacji do klasy 1 PRE – IB w VI Liceum Ogólnokształcącym 

im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 

 

➢ 17 kwietnia 2021r. – w ramach Wirtualnego Dnia Otwartego w VI LO spotkanie 

informacyjne dla uczniów zainteresowanych nauką w ramach programu 

Międzynarodowej Matury i ich rodziców- godz. 10.00 (utworzony zostanie 

specjalny pokój spotkań dla  kandydatów do klasy pre-Ib) 

 

➢ Do 26 maja 2021r. – składanie w sekretariacie szkoły (lub drogą elektroniczną 

sekretariat@slowacki.kielce.eu) podań o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji 

z języka angielskiego. Do podania uczeń dołącza zaświadczenie o ocenach 

semestralnych uzyskanych w 8 klasie szkoły podstawowej. Na zaświadczeniu 

widnieje pieczątka szkoły i podpis wychowawcy klasy. 

 

➢ Do 26 maja 2021r. – składanie w sekretariacie szkoły kopii certyfikatu lub 

zaświadczenia zwalniającego ze sprawdzianu wraz z podaniem i potwierdzonym 

zaświadczeniem o ocenach semestralnych uzyskanych w 8 klasie szkoły podstawowej. 

Uwaga: 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. 

 

➢ 1 czerwca 2021r. – sprawdzian kompetencji z języka angielskiego, godz. 10.00. 

 

➢ 14 czerwca 2021r. – wyniki sprawdzianu z języka angielskiego, godz. 10.00. 

 

➢ Od 14 czerwca 2021r. – złożenie dokumentów o przyjęcie do szkoły i klasy (1P) 

określonych w Zasadach i kryteriach rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. 

Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2021/2022 

   

 

Dalsza rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w Zasadach i kryteriach 

rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok 

szkolny 2021/2022  
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