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Informacja  

Dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi  

imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie naboru na rok szkolny 2020/2021 

Aktualizacja z dnia 3 czerwca 2020 r. 

 

Na podstawie: 

− art. 140 oraz ar. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017r. poz. 59), 

− Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 

1737), 

− Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 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 (Dz. U. z 2020r . poz. 

872), 

− Terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do 

klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół 

ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, 

z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 (ogłoszone przez MEN 

na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 

z późn. zm.), 

− Zarządzenia Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok 

szkolny 2020/2021, 

− Statutu VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana 

Kochanowskiego w Radomiu, 
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Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna informują: 

1. W roku szkolnym 2020/21 utworzonych będzie sześć klas pierwszych 

z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów oraz nauką 

języków: 

1) IA – matematyka, fizyka i informatyka z językiem angielskim i językiem 

niemieckim (1 oddział) - 32 uczniów. 

2) IB oraz 1E – biologia, chemia, matematyka z językiem angielskim i językiem 

niemieckim (2 oddziały) - 32 uczniów. 

3) IC – klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim – matematyka oraz 

do wyboru informatyka (grupa ‘A’) lub geografia (grupa ‘B’) z językiem angielskim 

i językiem niemieckim (1 oddział) – 32 uczniów (16 do grupy ‘A’ i 16 do grupy ‘B’). 

4) ID – historia, wiedza o społeczeństwie i język polski z językiem angielskim 

i językiem francuskim (1 oddział) – 30 uczniów. 

5) IN – klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim – matematyka oraz 

do wyboru fizyka (grupa ‘A’) lub geografia (grupa ‘B’) z językiem niemieckim 

i językiem angielskim (1 oddział) – 30 uczniów (15 do grupy ‘A’ i 15 do grupy ‘B’). 

2. Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, 

matematyka oraz: 

1) dla kandydatów do klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki, 

fizyki oraz informatyki (klasa IA): fizyka, informatyka, 

2) dla kandydatów do klasy z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii 

oraz matematyki (klasa IB oraz IE): biologia, chemia, 

3) dla kandydatów do klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki 

oraz informatyki (klasa IC grupa ‘A’): informatyka, język obcy obowiązkowy, 

4) dla kandydatów do klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki 

oraz geografii (klasa IC grupa ‘B’): geografia, język obcy obowiązkowy, 

5) dla kandydatów do klasy z rozszerzonym programem nauczania historii, wiedzy 

o społeczeństwie oraz języka polskiego (klasa ID): historia, wiedza 

o społeczeństwie, 

6) dla kandydatów do klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki 

i fizyki (klasa dwujęzyczna IN grupa ‘A’): fizyka, język obcy obowiązkowy, 

7) dla kandydatów do klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki 

i geografii (klasa dwujęzyczna IN grupa ‘B’): geografia, język obcy obowiązkowy. 
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3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, 

w postępowaniu rekrutacyjnym są brane punkty przeliczone zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 

1737) (maksymalnie 200 punktów). Kandydaci przyjmowani są wg największej 

osiągniętej sumarycznie liczby punktów. 

4. W VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana 

Kochanowskiego w Radomiu drugimi językami wykładowymi w klasach 

dwujęzycznych są: 

1)  język angielski w klasie IC, 

2) język niemiecki w klasie IN. 

5. Warunkiem przyjęcia absolwentów VIII klas szkół podstawowych do klasy 

dwujęzycznej z językiem angielskim jako drugim językiem wykładowym (klasa IC) 

jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych z języka 

angielskiego. 

6. VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego 

w Radomiu uwzględniać będzie wyniki sprawdzianu kompetencji językowych 

z języka angielskiego, uzyskanych przez absolwentów klas VIII szkół podstawowych 

na takich samych sprawdzianach, przeprowadzonych w procesie rekrutacji na rok 

szkolny 2020/2021 w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Romualda Traugutta w Radomiu oraz XIII Liceum Ogólnokształcącym 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu. V Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu 

oraz XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich 

Noblistów w Radomiu uwzględnią w procesie rekrutacji do klas dwujęzycznych 

z językiem angielskim wyniki uzyskane przez absolwentów klas VIII na 

sprawdzianie kompetencji językowych z języka angielskiego, przeprowadzonych 

w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana 

Kochanowskiego w Radomiu. Honorowanie wyników odbędzie się na podstawie 

odrębnej umowy zawartej między szkołami. 

7. Warunkiem przyjęcia absolwentów VIII klas szkół podstawowych do klasy 

dwujęzycznej z językiem niemieckim jako drugim językiem wykładowym (klasa IN) 

jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych z języka 

niemieckiego. 

8. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 

2, jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje liceum, o przyjęciu 

absolwenta VIII klasy szkoły podstawowej do klasy dwujęzycznej decydują łącznie 

punkty uzyskane za: 
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1) sprawdzian kompetencji językowych: 

a) maksymalnie 30 punktów do klasy IC, 

b) maksymalnie 100 punktów do klasy IN; 

2) punkty uzyskane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737)) (maksymalnie 200 punktów). 

9. Kandydaci przyjmowani są wg największej osiągniętej sumarycznie liczby punktów. 

Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi: 

1) 230 punktów w klasie IC, 

2) 300 punktów w klasie IN. 

10. Terminy sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego i języka 

angielskiego oraz ogłoszenia wyników: 

od 15 czerwca 2020 r. 

do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 

złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie 

do oddziałów dwujęzycznych w szkołach 

ponadpodstawowych. 

język angielski – 29 czerwca godz. 10.00 

język niemiecki – 30 czerwca godz. 10.00 

przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji 

językowych dla kandydatów do oddziałów 

dwujęzycznych 

do 9 lipca 2020 r. 

podanie do wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 

językowych 

język angielski – 20 lipca godz. 10.00 

język niemiecki – 21 lipca godz. 10.00 

dodatkowy termin na przeprowadzenie 

sprawdzianów kompetencji językowych dla 

kandydatów, którzy nie przystąpili do 

sprawdzianów w pierwszym terminie 

do 31 lipca 2020 r. do godz. 15.00 

podanie do wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 

językowych przeprowadzanych w drugim 

terminie 

 

 

Dyrektor Szkoły 

/-/ Romuald Lis 


