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WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE IB 
(klasa z Maturą Międzynarodową) 

 

1. Poza dobrowolnymi deklaracjami na rzecz Rady Rodziców, rodzice bądź opiekunowie prawni ucznia 

zobowiązują się do pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem i funkcjonowaniem szkoły w programie 

International Baccalaureate. Płatności rozłożone są na cztery raty (po 1000 zł każda). 

 Matura w 2016 

(rekrutacja do 2IB) 

Matura w 2017 

(rekrutacja do preIB) 

I rata do 30 września 2014 r. do 30 września 2015 r. 

II rata do 31 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. 

III rata do 30 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. 

IV rata do 30 września 2015 r. do 30 września 2016 r. 

2. Rodzice ucznia pokrywają koszt podręczników (płatne pod koniec I klasy liceum, przed rozpoczęciem nauki w 

programie IB; zależy od wybranych przedmiotów; średnio 800 zł – w roku szkolnym 2013/14). 

3. Rodzice ucznia ponoszą koszty egzaminów końcowych (ok. 440 funtów brytyjskich, płatne w październiku 

w III klasie liceum / drugim roku realizacji programu IB, w złotówkach wg oficjalnego kursu – wpłata należna 

International Baccalaureate Organization). 

4. Możliwość wyboru przedmiotu nauczania uzależniona jest od liczby uczniów zainteresowanych danym 

przedmiotem (grupa nie może liczyć mniej niż 7 osób). 

5. W przypadku uczniów mieszkających na stancji lub w internacie szkoła nie ponosi odpowiedzialności za opiekę 

nad nimi po zajęciach lekcyjnych. 

6. Zobowiązuję się do przestrzegania terminów rozliczania prac związanych z egzaminem Matury Międzynarodowej 

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez koordynatora. 
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WYBÓR PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE IB 
 

1. Z każdej z grup musisz wybrać jeden przedmiot. 

W przypadku chęci wybrania dwóch przedmiotów 

science (biologii lub fizyki i chemii), chemia 

realizowana jest jako przedmiot w grupie 6. 

 

2. Możesz go wybrać na poziome podstawowym 

(SL) lub rozszerzonym (HL). Wyjątkiem jest 

Mathematical Studies, którą można wybrać tylko 

na poziomie podstawowym. 

 

3. Pamiętaj, że musisz wybrać trzy przedmioty na 

poziomie podstawowym i trzy przedmioty na 

poziomie rozszerzonym. 

 

język A – język ojczysty 

język B – język obcy 

 

Mathematical studies oznacza w uproszczeniu 

matematykę dla humanistów. 
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 podpis kandydata podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

 SL HL 

Group 1 (native language) 

Polish A � � 

Group 2 (second language) 

English A � � 

English B � � 

Group 3 (individual and societies) 

History � � 

Geography � � 

Psychology � � 

Group 4 (experimental sciences) 

Biology � � 

Chemistry � � 

Physics � � 

Group 5 (mathematics) 

Mathematics � � 

Mathematical Studies �  

Group 6 (others) 

German B � � 

French B � � 

Visual Arts � � 

Chemistry � � 


