
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE IB

Program Matury Międzynarodowej International Baccalaureate Diploma Programme, zwany w szkole „IB”, jest 
bardzo wymagającym programem nauczania, który przygotowuje uczniów do świadomego podjęcia studiów na 
wyższych uczelniach, a wynik egzaminu maturalnego jest oceną dwuletniej pracy ucznia. Aby osiągnąć co najmniej 
dobre wyniki, niezbędne są: 

● systematyczna obecność i aktywny udział w zajęciach lekcyjnych 
● wysoka motywacja do nauki, 
● dyscyplina wewnętrzna 
● samodzielna i systematyczna praca. 

Organizacja Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organization- IBO) nakłada na szkołę obowiązek 
czuwania nad właściwym przebiegiem procesu nauczania, w tym spełnienia przez każdego ucznia określonych 
warunków zapewniających pełne uczestnictwo w programie. Należą do nich przede wszystkim: 

I. Frekwencja 
1. Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych każdego spośród wybranych przedmiotów jest obowiązkowa.

 2. Uczeń może zostać zwolniony z lekcji, po uprzednim uzyskaniu zgody od wychowawcy oraz nauczyciela uczącego 
danego przedmiotu, w przypadku: 

● udziału w ważnym konkursie naukowym lub innym uznanym przez szkołę (np. olimpiada przedmiotowa, Konkurs 
Debat, Odyseja Umysłu, itp.), 
● oficjalnego reprezentowania szkoły w innych formach aktywności pozaszkolnej (np. zawody sportowe, wymiany 
młodzieży …), 
● wyjazdu związanego z rekrutacją na studia. 

3. Nieobecności są dokumentowane w dzienniku elektronicznym, a informacja o nieobecnościach jest uwzględniana 
w wykazie ocen (tzw.student transcripts), przesyłanym na wybrane przez ucznia szkoły wyższe. Każda nieobecność 
musi być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni. 

4. Decyzją Dyrektora szkoły (podjętą z własnej inicjatywy lub na wniosek koordynatora IB albo wychowawcy klasy a 
także nauczyciela przedmiotu) uczeń może zostać skreślony z listy uczniów klasy „IB” i przeniesiony do równoległej 
klasy liceum w każdym z poniższych przypadków: 

● niedotrzymanie terminów wywiązywania się z zadań bieżących i maturalnych wyznaczonych przez koordynatora IB,
koordynatora CAS i nauczycieli przedmiotów; 
● frekwencja niższa od 85% w danym miesiącu; 
● niedotrzymanie zasad uczciwości akademickiej (dokument na stronie szkoły);

5. Konsekwencją pkt 4 jest niezarejestrowanie ucznia do matury IB i/lub niedopuszczenie go do matury nawet w 
przypadku uprzedniego zarejestrowania i opłacenia matury w IBO. W tym przypadku wpłaty dokonane  przez szkołę 
na konto IBO z tytułu opłat za maturę  podlegają zwrotowi na warunkach określonych przez IBO

II. Dodatkowy –„siódmy przedmiot” 
1. Uczeń może uczęszczać na lekcje przedmiotu, który wybrał jako przedmiot dodatkowy / „7” / pod warunkiem 
pełnego uczestnictwa i wypełniania wszystkich poleceń nauczyciela dotyczących pracy na lekcjach, sprawdzianów, 
prac klasowych, prac domowych oraz jeśli nie koliduje to z ustalonym wcześniej planem zajęć obowiązkowych. 

2. Jeśli uczeń nie spełni w/w warunków, na wniosek nauczyciela uczącego danego przedmiotu, traci prawo udziału w 
tych lekcjach. 

III. Zmiana przedmiotu lub grupy 
1 .Zmiana przedmiotu lub poziomu nauczania możliwa jest w pierwszym miesiącu nauki tylko w uzasadnionych 
przypadkach (np. wymagania rekrutacyjne uczelni) za zgodą koordynatora i nauczycieli uczących, jeśli nie wpłynie to 
na warunki nauczania w „nowej” grupie i nie wymaga zmian w planie lekcji. 



IV. Prognozowanie ocen – Predicted Grades 
1. Jesienią drugiego roku nauki uczniowie otrzymują wstępne oceny prognozowane w skali 1-7. Wykaz tych ocen 
stanowi podstawę do ubiegania się o przyjęcie na uczelnie zagraniczne. 

2. Ostateczne oceny prognozowane dla uczniów klasy IV są wystawiane w kwietniu. 

3. Oceny prognozowane wystawiane są na podstawie wyników i postępów w nauce w całym okresie nauki 
poprzedzającym termin wystawienia tej oceny. 

4. Wysokość oceny prognozowanej jest niezależną decyzją nauczyciela uczącego danego przedmiotu. 

V. Promocja do klasy IV IB 
1. Warunkiem uzyskania promocji do klasy IV IB jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych związanych z nauką
w klasie III, czyli: 

● uzyskanie pozytywnych klasyfikacyjnych ocen rocznych ze wszystkich przedmiotów; 
● wykonanie wszystkich zadań (zależnie od przedmiotu) w formie i terminach ustalonych przez koordynatora IB lub 
przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów (dotyczy to zarówno prac bieżących, jak i tych, które stanowią część 
wymagań egzaminu maturalnego), oraz zadań związanych z CAS w części, formie i terminach ustalonych przez 
koordynatorów IB i CAS; 
● frekwencja powyżej 85% w każdym okresie roku szkolnego; 

VI. Przystąpienie do matury
1.Warunkiem przystąpienia do matury jest otrzymanie przez ucznia świadectwa ukończenia szkoły. 

2. Niedotrzymanie wyznaczonego przez koordynatora IB DP trybu i terminu realizacji prac stanowiących komponenty
matury skutkuje odmową przyjęcia pracy i uniemożliwia otrzymanie dyplomu matury międzynarodowej

VII. Statut szkoły 
Kwestie uczestnictwa w programie IB regulują również zapisy w statucie szkoły.


