
 

 
 

 
Załącznik do Zarządzenia nr 1/ 2014-15 Dyrektora PGLO im. I. J. Paderewskiego w Lublinie z 01.09.2014 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU MATURY MIĘDZYNARODOWEJ 

 (IB DIPLOMA PROGRAMME)  

W PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

IM. I. J. PADEREWSKIEGO W LUBLINIE 

(po zmianach 28.08.2013, 01.09.2014) 

 

 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Regulamin IB Diploma Programme, zwanego niżej programem IB DP, został stworzony                                    

na podstawie wytycznych International Baccalaureate Organization oraz Statutu PLO 

im. I. J. Paderewskiego. 

2. Nauka w programie IB DP odbywa się na następujących poziomach: 

a) I klasa liceum (pre-DP lub V rok programu MYP), poprzedzająca dwuletni program IB DP, 

w której są realizowane treści wskazane przez IBO, uzupełnione o treści podstawy 

programowej obowiązującej w polskim liceum, zgodnie z ramowym planem nauczania                            

w szkole; 

b) II klasa liceum, tożsama z I rokiem programu IB DP, w której uczniowie kształcą się w zakresie 

sześciu przedmiotów wybranych według zasad określonych niżej; proces kształcenia jest 

uzupełniony o wybrane programy licealne w zakresie religii i etyki (na życzenie rodziców); 

c) III klasa liceum, tożsama z II rokiem programu IB DP (jw.). 

 

II.  UREGULOWANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Klasa I 

 

1. Uczniami klasy I przygotowującej do programu IB DP mogą być absolwenci gimnazjum, którzy 

spełnili warunki umożliwiające podjęcie nauki w PLO im. I. J. Paderewskiego oraz potwierdzili 

znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie. Rekrutacja odbywa się według 

zasad Regulaminu przyjęć, określanego co roku przez dyrektora szkoły. 

2. Uczniowie w klasie I realizują program pre-DP lub ostatni rok programu MYP. 

3. Uczniowie w programie pre-DP realizują podstawę programową obowiązującą w liceum 

ogólnokształcącym, kończąc edukację w tym zakresie z: historii, biologii, fizyki, chemii 

i geografii. Uczą się języka angielskiego w zwiększonym wymiarze 7 godzin lekcyjnych 

tygodniowo (w tym 1 godziny zajęć z native speakerem). 

4. Uczniowie realizujący ostatni rok programu MYP realizują podstawę programową 

obowiązującą w liceum ogólnokształcącym, uzupełnioną o zagadnienia przewidziane                              

do realizacji w IV roku nauki w MYP. 

5. Do 31 stycznia uczeń jest zobowiązany do podjęcia wstępnych wyborów przedmiotowych                        

do klasy IB DP. Wybór jest dokonywany w formie zbiorczego zestawienia klasowego. Wybory 

ucznia zostają zatwierdzone przez wychowawcę klasy po wystawieniu ocen końcoworocznych 

– uczeń powinien spełnić warunki, o których mowa w pkt. 6. Jeżeli uczeń nie spełni tych 

warunków na koniec I klasy, przechodzi do programu polskiego. 

6. Uczeń klasy I, by stać się uczestnikiem programu IB DP, jest zobowiązany spełnić następujące 

warunki: 

a) uzyskać na koniec klasy I oceny minimum dobre z przedmiotów wybieranych na poziomie 

rozszerzonym (Higher Level); 



 

 
 

b) uzyskać na koniec klasy I ocenę co najmniej bardzo dobrą z matematyki, jeśli w programie 

IBDP wybiera matematykę na poziomie Higher Level; 

c) uzyskać na koniec klasy I oceny co najmniej dostateczne ze wszystkich przedmiotów 

wybieranych do realizacji w programie IB DP na poziomie podstawowym (Standard Level) 

d) utrzymać co najmniej 80% frekwencję przez cały okres trwania nauki w kl. I pre-DP lub MYP. 

7. Jeśli uczeń wybiera do realizacji w programie IB DP przedmioty nierealizowane w klasie I                                    

tj. psychologię lub ekonomię, jest on zobowiązany uzyskać wymagane oceny z przedmiotów 

pokrewnych tj. w przypadku wyboru psychologii – z biologii, zaś w przypadku wyboru ekonomii 

– z matematyki lub fizyki; 

8. Uczeń może dokonać wyboru następujących przedmiotów do realizacji w programie IB DP 

(przy czym co najmniej 3, a nie więcej niż 4 przedmioty muszą być wybrane na Higher Level): 

a) Grupa 1: język ojczysty - Higher Level (HL) lub Standard Level (SL) 

b) Grupa 2: język obcy - Higher Level (HL) lub Standard Level (SL); wymaganym językiem 

obcym jest język angielski, z wyjątkiem osób, których językiem ojczystym jest język angielski 

- w ich przypadku w ramach przedmiotu z grupy 2 realizowany jest jeden z następujących 

języków: francuski, hiszpański, niemiecki (do wyboru poziomy: od podstaw – ab initio, 

kontynuacja – poziom SL lub HL) 

c) Grupa 3: nauki społeczne – geografia, historia, ekonomia, psychologia (każdy z nich                                

na HL lub SL) 

d) Grupa 4: nauki ścisłe – biologia, chemia, fizyka, informatyka (każdy z nich na HL lub SL)  

e) Grupa 5: matematyka – matematyka: Mathematics HL (poziom wykraczający), 

Mathematics SL (poziom rozszerzony) lub Mathematical Studies SL (poziom podstawowy) 

f)  Grupa 6: przedmioty do wyboru – wcześniej niewybrany przedmiot w ramach grup 1-4 

9. Oprócz sześciu przedmiotów obowiązkowych uczeń może za dodatkową opłatą realizować 

siódmy przedmiot, ale tylko wówczas, gdy istnieje grupa realizująca ten przedmiot jako jeden 

z sześciu  przedmiotów obowiązkowych.  

10. Uczeń jest zobowiązany złożyć ostateczną deklarację wyborów przedmiotowych                                         

do 30 kwietnia. 

11. Po zakończeniu roku szkolnego uczeń może dokonywać zmian w wybranych przedmiotach 

najpóźniej do 30 września następnego roku szkolnego, w formie pisemnego wniosku                                    

do dyrektora szkoły, podpisanego przez ucznia i rodzica, pod warunkiem, że proponowane 

zmiany: 

a) nie wpłyną znacząco na stan liczbowy już istniejących grup, tzn. nie spowodują zmian                             

na niekorzyść w płatności dla rodziców uczniów już istniejącej grupy przedmiotowej, 

b) nie spowodują zmian w planie lekcyjnym. 

12. Szkoła organizuje zajęcia w ramach wybranych przez uczniów przedmiotów z grup 1 – 5, jeśli 

dany przedmiot na określonym poziomie jest wybrany przez co najmniej 4 uczniów. Wymóg                     

co najmniej 4 uczniów w grupie nie dotyczy następujących przedmiotów: fizyka, język 

niemiecki, język francuski i język hiszpański. W przypadku mniejszej liczby uczniów przedmiot 

może być realizowany na zasadzie odpłatnych zajęć indywidualnych, na wniosek rodziców 

do dyrektora szkoły, złożony najpóźniej do końca czerwca I klasy, co jest warunkiem wpisania 

przedmiotu do tygodniowego planu lekcji. 

13. W przypadku niespełnienia przez ucznia warunków podjęcia nauki w programie IB DP, umowa 

o kształcenie ucznia zostaje z dniem 30 czerwca zaaneksowana w ten sposób, iż uczeń 

kontynuuje naukę w klasie II przygotowującej do matury polskiej. 

14. Do 15 czerwca szkoła ogłasza listę podręczników na dwa lata programu dyplomowego oraz 

informuje o miejscach możliwego ich zakupu.   

 

Uczniowie nierealizujący programu międzynarodowego w klasie I  

 

1. Uczeń, który nie realizował programu klasy pre-DP lub MYP w PLO im. I. J. Paderewskiego  

w Lublinie a ubiega się o rozpoczęcie nauki w klasie II (I rok IB DP) może zostać przyjęty,                                   

o ile Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach/ grupach przedmiotowych. Uczeń 

kandydujący do klasy II (I rok IB DP) jest zobowiązany do: 

a) złożenia deklaracji wyborów przedmiotowych zgodnie z zapisem pkt. 8 niniejszego 

regulaminu i uzyskania akceptacji koordynatora programu IB DP;  

b) uzyskania pozytywnego wyniku egzaminów wstępnych z j. angielskiego oraz przedmiotów 



 

 
 

wybieranych na poziomie rozszerzonym (Higher Level); w przypadku wyboru ekonomii                           

na poziomie HL uczeń jest zobowiązany do uzyskania pozytywnego wyboru z egzaminu 

wstępnego z matematyki lub fizyki, natomiast w przypadku wyboru psychologii HL – 

egzaminu z biologii. Egzaminy wstępne są przeprowadzane w j. angielskim; 

c) uzyskania na koniec klasy I ocen co najmniej dostatecznych z przedmiotów, które uczeń 

będzie realizował w klasie II na poziomi rozszerzonym; 

d) laureaci i finaliści olimpiad ogólnopolskich organizowanych w liceum są zwolnieni                                     

z egzaminów wstępnych z przedmiotów wybieranych do realizacji na poziomie HL,  

e) uczniowie, którzy posiadają certyfikat z j. angielskiego na poziomie C1 są zwolnienie                                   

z egzaminu wstępnego z j. angielskiego.  

 

Klasa II (I rok IB DP) 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do uczęszczania na zajęcia z 6 wybranych przedmiotów, do uczestnictwa 

w zajęciach TOK (Theory of Knowledge) oraz wywiązywania się z zadań w ramach programu CAS, 

a także obowiązkowo do zaliczenia 60 godzin wychowania fizycznego w roku szkolnym (co może 

również stanowić zaliczenie zadań w programie CAS). Dodatkowo uczniowie uczestniczą                                 

w lekcjach wychowawczych oraz dobrowolnie w zajęciach religii lub etyki. Mogą też uczestniczyć 

we wszystkich zajęciach fakultatywnych znajdujących się w ofercie szkoły. 

2. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani o zakresie wymagań 

programowych w całym roku szkolnym oraz o wynikających z założeń IB DP terminach realizacji 

poszczególnych zadań edukacyjnych. 

3. Uczeń może w trakcie nauki w programie dokonać zmiany poziomu z wyższego na niższy do końca 

II klasy. 

4. Uczeń, który po ukończeniu I semestru II klasy IB DP podejmie decyzję o przejściu do programu 

polskiego, zobowiązany jest do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z niezrealizowanego zakresu 

ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych programu polskiego liceum lub powtarzania klasy                            

w programie polskim. 

5. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji końcoworocznej                                         

w kl. II z jakiegokolwiek realizowanego przedmiotu lub z TOK, powtarza tę klasę.  

 

Klasa III (II rok IB DP) 

 

1. Uczeń ostatniej klasy IB DP jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich przedmiotach, które 

realizował w klasie II a także przestrzegania terminów, o których został 

poinformowany,  w szczególności związanych z przygotowaniem prac na wszystkie egzaminy 

wewnętrzne (tzw. internale), Extended Essay oraz pracy z TOK. 

2. Rejestracja ucznia w sesji egzaminacyjnej następuje do 30 października w ostatnim roku szkolnym 

nauki ucznia. Warunkiem rejestracji ucznia jest: 

a) oddanie kompletnej wersji Extended Essay oraz wywiązanie się z wszelkich 

terminowych prac z kalendarza DP; 

b) uzyskanie na koniec klasy drugiej ocen co najmniej dostatecznych z sześciu obowiązkowych 

przedmiotów; 

c) utrzymanie co najmniej 80-procentowej frekwencji na każdym z sześciu obowiązkowych 

przedmiotów przez cały okres nauki w programie. W uzasadnionych przypadkach losowych 

możliwa jest warunkowa rejestracja w sesji na wniosek ucznia bądź opiekuna prawnego, 

jednak wówczas uczeń jest zobowiązany do zaliczenia partii materiału, na których był 

nieobecny na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu. 

d) uzyskanie przez ucznia na koniec klasy drugiej wyników w zadaniach typu maturalnego 

i egzaminów Internal Assessment wyższych lub równych minimalnym progom punktowym 

zdawalności danego przedmiotu.  

e) opłacenie przez rodziców ucznia do 1 września opłaty członkowskiej i do 29 października opłaty 

rejestracyjnej, uwzględniającej koszt przesłania prac egzaminacyjnych, zgodnie 

z odpowiednimi załącznikami umowy zawartej pomiędzy rodzicami a organem prowadzącym 

szkołę. W przypadku niewywiązania się przez ucznia z ww. obowiązków nie zostaje                                            

on zarejestrowany w pierwszym terminie; rejestracja po terminie wiąże się z dodatkowymi 

opłatami narzuconymi przez IBO oraz, w razie niezrealizowania warunków b) i/lub                                         



 

 
 

d), z obowiązkiem złożenia sprawdzianów i uzyskania z nich pozytywnego wyniku przed 

terminem rejestracji ucznia w sesji. 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał ocenę niedostateczną                                     

z co najmniej jednego z sześciu realizowanych przedmiotów i/lub opuścił co najmniej 50% zajęć 

z co najmniej jednego przedmiotu i/lub nie złożył do wysłania wymaganych prac 

egzaminacyjnych, zostaje wyrejestrowany z sesji maturalnej do dnia 1 maja. Zgodnie                                         

z przepisami IBO, w przypadku wyrejestrowania ucznia z sesji, opłaty rejestracyjne                                                

i egzaminacyjne nie są zwracane. 

4. Uczeń jest zobowiązany do złożenia u koordynatora DP formularza rejestracyjnego, w którym 

podaje swoje dane osobowe oraz listę przedmiotów, łącznie z przedmiotem Extended Essay, 

z których ma być zarejestrowany. Po rejestracji koordynator przedstawia uczniowi raport 

z rejestracji, zaś uczeń jest zobowiązany zweryfikować zgodność danych z rejestracji 

z zadeklarowanymi przedmiotami, które chce zdawać na maturze. 

5. Przewidywane oceny (Predicted Grades) są wystawiane dwukrotnie w ciągu ostatniego roku 

szkolnego nauki – do 15 grudnia oraz do 15 marca. Rodzice i uczniowie otrzymują informację 

o przewidywanych ocenach oraz osiągnięciach z wybranych przedmiotów w postaci 

pisemnego raportu przekazywanego na zebraniu z rodzicami. 

6. Do 15 kwietnia ostatniego roku szkolnego nauki koordynator przedstawia uczniowi dokładny 

plan zdawanych przez niego egzaminów maturalnych oraz kod dostępu, który pozwoli mu 

zapoznać się z wynikami matury 6 lipca. 

7. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się klasyfikacją końcoworoczną, zgodnie                                           

ze szkolnym kalendarzem, w ostatnim tygodniu kwietnia.  

8. Aby móc zostać sklasyfikowanym, uczeń jest zobowiązany rozliczyć się z realizacji programu 

CAS dostarczając koordynatorowi CAS kompletną dokumentację i uzyskując zaliczenie tego 

programu. 

9. Matura jest przeprowadzana w maju, według zasad określonych przepisami IBO. Po 6 lipca 

uczeń może na swoją prośbę otrzymać poświadczony przez szkołę wydruk jego wyników 

matury, ogłoszonych na oficjalnej stronie internetowej IBO. 

10. Absolwent lub upoważniona przez niego pisemnie osoba może odebrać dyplomy Matury 

Międzynarodowej w sekretariacie liceum, niezwłocznie po ich otrzymaniu przez szkołę.  

11. Uczeń, który nie zdał matury w sesji majowej, a chce zdawać maturę w sesji listopadowej tego 

samego roku, jest zobowiązany do zgłoszenia się do koordynatora w terminie nie późniejszym 

niż 15 lipca w celu dokonania rejestracji w sesji poprawkowej. Sesja listopadowa nie jest główna 

sesją szkoły. Szkoła zastrzega sobie prawo do nierejestrowania ucznia w sesji listopadowej, jeśli 

uczeń chce poprawić więcej niż 2 przedmioty oraz gdy chce poprawiać ocenę z przedmiotu, 

który nie jest dostępny w listopadowej sesji egzaminacyjnej. Warunkiem rejestracji ucznia 

w kategorii Retake Candidate (egzamin poprawkowy) jest dostarczenie przez ucznia listy 

przedmiotów, wraz z określonymi poziomami. Rodzice są zobowiązani w takim przypadku                           

do wniesienia opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za przesłanie dokumentów egzaminacyjnych. 

Uczeń, który chce przystąpić ponownie do matury, ma prawo do rejestracji w sesji majowej 

kolejnego roku, podlegając zasadom kategorii Retake Candidate, zgodnie                                                           

z harmonogramem ostatniej klasy IB DP.  

12. Uczeń ostatniej klasy IB DP w pełni odpowiada za podejmowane czynności aplikacyjne 

na uniwersytety. Szkoła nie jest zobowiązana do przechowywania, przetwarzania 

i dostarczania uczniom informacji na temat przyjęć absolwentów programu do szkół wyższych. 

Koordynator IB DP przygotowuje dokumenty dotyczące Predicted Grades oraz, na wniosek 

ucznia, koordynator lub nauczyciele Programu Dyplomowego sporządzają listy referencyjne. 

Warunkiem uzyskania referencji od nauczyciela przedstawienie mu swej prośby nie później niż 

21 dni przed upływem terminu aplikacji oraz dostarczyć nauczycielowi wszelkich informacji 

potrzebnych do napisania listu polecającego. 

 

 

Dyrektor PGLO im. I. J. Paderewskiego w Lublinie 

 

                                                                    dr Adam Kalbarczyk 

 

 


