
Wyciąg ze Statutu Szkoły 

 

REGULAMIN  KLASY  REALIZUJĄCEJ 

PROGRAM  MIĘDZYNARODOWEJ  MATURY 

(INTERNATIONAL  BACCALAUREATE) 

 

Prawa i obowiązki uczniów realizujących program Międzynarodowej Matury oraz klasy 

przygotowawczej do MM zawarte są w Statucie Szkoły II LO -w rozdziale „Prawa i obowiązki 

ucznia”. 

Poniższe postanowienia wynikają ze specyfiki kursu Międzynarodowej  Matury Internationale 

Baccalaureate (IB). 

 

KLASA PRE-IB 

1. W drugim semestrze uczeń obowiązkowo wybiera sześć spośród oferowanych przez szkolę 

przedmiotów, w tym trzy na HL (poziom rozszerzony) i trzy na SL (poziom podstawowy), na które 

będzie uczęszczał w klasie IB i z których będzie zdawał maturę po ukończeniu kursu.  

O utworzeniu grup przedmiotowych decyduje dyrektor szkoły.   

Nie ma możliwości realizowania programu IB z przedmiotów, które nie znajdują się w ofercie 

edukacyjnej szkoły.  

2. Uczeń klasy pre-IB nie otrzymuje promocji do klasy IB jeśli: 

- nie uzyskał promocji z klasy pre-IB lub 

- nie zaliczył programu przygotowującego do CAS-u lub TOK-u czy innych obowiązujących zajęć 

   pozaszkolnych lub 

-  otrzymał ocenę zachowania naganną lub nieodpowiednią  

- zespół nauczycieli uczących w klasie przygotowawczej stwierdził, ze uczeń nie spełnił   

  wymagań określonych przez program IB na poziomie HL z wybranych przedmiotów  

(uczeń powinien uzyskać ocenę końcową co najmniej „4” w przypadku wyboru przedmiotu na 

poziomie HL i „3” na poziomie SL).  

3. Ocena końcowa z matematyki wskazuje poziom przedmiotu, który może wybrać uczeń 

w programie IB, tj. ocena co najmniej „4” - Mathematics HL, ocena „3” - Mathematics SL,  ocena 

„2” -  Mathematical studies SL. 

Uczniowie, którzy nie zgadzają sie ze wskazanym poziomem matematyki, mają prawo zdawać 

egzamin klasyfikacyjny z całości materiału klasy pre-IB z tego przedmiotu. Termin egzaminu ustala 

rokrocznie Koordynator IB, jednak nie później niż przed końcem danego roku szkolnego. Nie ma 

możliwości przesunięcia terminu egzaminu. Zasady punktacji oraz progi warunkujące przejście do 



wybranego poziomu Mathematics określa szkolna komisja, która przygotowuje arkusz 

egzaminacyjny. Nieobecność ucznia w wyznaczonym terminie egzaminu jest równoznaczna 

z akceptacją poziomu Mathematics zaproponowanego przez nauczyciela przedmiotu.  

Od wyników egzaminu klasyfikacyjnego a tym samym decyzji o poziomie przedmiotu uczeń ma 

prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły  w ciągu 3 dni roboczych. Decyzja Dyrektora Szkoły jest 

ostateczna. 

 

KLASY IB 

Szkoła umożliwia uczniom oddziału międzynarodowego przejście do programu polskiego 

w klasach 1 i 2 pod warunkiem: 

- zgłoszenia do końca miesiąca maja chęci przejścia do klasy z wybranymi przedmiotami 

rozszerzonymi,  

- wolnych miejsc w danej klasie,  

- uzupełnienia wiadomości z przedmiotów kierunkowych potwierdzone egzaminem 

klasyfikacyjnym  przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.  

 

§ 1 FREKWENCJA 

1. Uczniowie klas IB są zobowiązani regularnie uczęszczać na zajęcia organizowane przez szkołę.  

2. Suma nieobecności na zajęciach lekcyjnych po czterech semestrach nie może przekroczyć 20% 

a w semestrze 30 %. W przypadku przekroczenia tych progów procentowych uczeń jest 

zobowiązany do uiszczenia pełnej odpłatności za egzamin maturalny z danego przedmiotu.  

W przypadku przekroczenia nieobecności na zajęciach powyżej 50% w semestrze Rada 

Pedagogiczna IB ma prawo do skreślenia ucznia z listy uczniów IB. 

3. Informacja o nieobecnościach jest podawana przez nauczycieli przedmiotów po zakończeniu 

każdego semestru (miesiąca). 

4. Jeśli uczeń bierze udział w wymianie, wycieczce lub innych formach zajęć organizowanych 

przez szkołę to nieobecności na tych lekcjach, które odbywają się w tym czasie nie są wliczane do 

puli nieobecności, o których mowa w paragrafie 1 p.2 niniejszego aneksu. 

5. Uczestnictwo w wymianie w klasach IB jest obowiązkowe. Uczniowie, którzy 

z nieuzasadnionych powodów nie chcą uczestniczyć w wymianie nie są zwolnieni z kosztów 

wymiany a  okres wymiany traktowany jest jako nieobecność na zajęciach szkolnych.  

6. Z uwagi na specyfikę programu i indywidualny plan lekcji uczniowie klas IB mogą opuszczać 

budynek szkoły w wolnych godzinach między lekcjami, celem realizowania zajęć z CASu. 

 

 



§ 2 PRZEDMIOTY 

1. Uczeń wybiera obowiązkowo sześć przedmiotów spośród przedmiotów oferowanych przez 

szkolę. W wyjątkowych wypadkach uczeń ma prawo dokonać zmiany wybranego przedmiotu, 

w trakcie nauki w programie IB, w ramach obowiązującego planu zajęć, pod warunkiem uzyskania 

pisemnej zgody nauczyciela prowadzącego nowo wybrane zajęcia, wychowawcy klasy oraz 

Koordynatora IB. W przypadku wyboru siódmego przedmiotu uczeń jest zobowiązany do 

uiszczenia 100 % opłaty maturalnej za ten przedmiot. Przedmiot ten jest traktowany jako 

obowiązkowy (certyfikat) i zrezygnować z niego można tylko w terminie przewidzianym statutem. 

2. Ostatecznym terminem dokonywania zmian w wybranych przedmiotach jest koniec miesiąca 

września I roku programu IB,  z wyjątkiem matematyki,  której poziom ustalony zostanie do końca 

października. Uczniowie rezygnujący z matematyki na poziomie HL mogą zmieniać przedmiot 

również do końca października.  

3. W przypadku gdy uczeń klasy drugiej w okresie od 1. września do 30. października nie uzyska 

z cząstkowych sprawdzianów  z matematyki  średniej oceny 35% (oceny procentowe), jest on 

zobowiązany do zmiany grupy odpowiednio z Math HL na Math SL lub z Math SL na Math 

Studies.  

 

§ 3 OCENY 

1. Wszystkie oceny w klasach IB wystawiane są w procentach i przeliczane na oceny w skali 1—7 

według kryteriów określonych przez nauczycieli w poszczególnych grupach przedmiotowych, 

natomiast przewidywane oceny maturalne (predicted grades) według kryteriów określonych przez 

IBO. 

2. Minimalna liczba ocen cząstkowych, z których można wystawiać ocenę semestralną na poziomie 

SL wynosi - 5 a na poziomie HL – 7. Z uwagi na specyfikę przedmiotu Polish A1 HL i SL 

minimalna liczba ocen cząstkowych wynosi co najmniej 3 z form maturalnych oraz dodatkowo 

co najmniej 1 ocena badająca inne umiejętności.  

Zapisy te nie dotyczą przedmiotów: TOK,  CAS, religia. 

3. Informacje o postępach w nauce przekazywane są rodzicom uczniów w trybie obowiązującym 

w II LO.  

4. Po pierwszym roku kursu IB uczeń otrzymuje informacje o postępach w nauce. Jeśli suma 

punktów z sześciu obowiązkowych przedmiotów wynosi mniej niż 22 pkt. lub z któregokolwiek 

przedmiotu HL mniej niż 3, to Rada Pedagogiczna IB ma prawo przenieść ucznia do klasy II 

realizującej polski program nauczania. Jeśli uczeń z któregokolwiek przedmiotu po pierwszym roku 

kursu IB otrzyma ocenę „1” nie otrzymuje promocji do następnej klasy. 



Do dnia 15 kwietnia uczniowie zobowiązani są do dostarczenia Koordynatorowi CAS wymaganej 

dokumentacji.  

5. Wszyscy uczniowie klasy IB są zobowiązani do przystąpienia do próbnej matury. 

6. Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie nauki, próbnej matury i egzaminów wewnętrznych 

nauczyciele wystawiają predicted grades. Jeśli uczeń uzyskał sumę punktów predicted grades 

z sześciu obowiązkowych przedmiotów poniżej 22 lub uzyskał z któregokolwiek przedmiotu HL 

mniej niż 3pkt., to nie może przystąpić do majowych egzaminów maturalnych i musi powtarzać 

drugi rok programu. 

7. Uczeń w ciągu dwuletniego cyklu edukacyjnego może tylko raz powtarzać klasę IB. 

 

§ 4 MATURA 

1. Egzaminy maturalne IB są odpłatne.  

2. Istnieje możliwość poprawy matury IB. Absolwent IB zobowiązany jest wówczas do pokrycia 

w 100 % kosztów związanych z rejestracją maturalną i wysyłką prac maturalnych do 

egzaminatorów. W przypadku podjęcia decyzji o poprawie części składowych matury absolwent 

pokrywa w całości również koszty związane z prowadzeniem zajęć i sprawdzaniem poprawianych 

komponentów maturalnych. 

 

§ 5 KARY 

1. Jeśli uczeń nie przestrzega terminów określonych w kalendarzu IB, ma godziny 

nieusprawiedliwione lub spóźnienia, zaniedbuje obowiązki szkolne lub zachowuje się w sposób 

niegodny ucznia II LO może zostać ukarany naganą zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania zawartym w szkolnym Statucie względnie decyzją Rady Pedagogicznej, może zostać 

skreślony z listy uczniów programu IB. 

2. W przypadku, gdy uczeń zostanie ukarany drugą naganą Rada Pedagogiczna IB podejmuje 

decyzję o kontynuacji lub odsunięciu ucznia od programu. 

 

§ 6 

Niniejszy aneks stanowi integralną część Statutu Szkoły. W kwestiach nieuregulowanych 

w niniejszym aneksie znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Statutu Szkoły.  

 
 


