
Spotkanie dla rodziców klas 6

Międzynarodowa Szkoła 
Podstawowa Paderewski

Kontynuacja nauki w klasach 7-8





Międzynarodowe Szkoły Paderewski 
oferują ciągłość programów IB

Tylko 5 szkół w Polsce
realizuje kontinuum programów (IB PYP - IB MYP - IB DP).



     PYP       MYP        DP

(3-11 lat) (11-16 lat) (16-19 lat)

Wystawa Projekt personalny Praca dyplomowa



Profil ucznia IB, czyli misja w praktyce

  

Uczniowie IB: 
● wnikliwie badają otaczający ich świat (inquirers)
● są kompetentni (knowledgeable)
● są myślicielami  (thinkers)
● są osobami komunikatywnymi

(communicators) 
● trzymają się zasad (principled) 
● są otwarci na inne poglądy

(open-minded) 
● są wrażliwi (caring)
● są gotowi do podejmowania ryzyka (risk-takers) 
● dbają o harmonię w swoim życiu (balanced) 
● wykazują się krytyczną refleksją (reflective)



  IB learners strive to become: 



• Celem programu jest przygotowanie uczniów do tego, by byli 
odkrywcami zarówno w klasie, jak i poza nią, by czuli się 
odpowiedzialni za przebieg procesu nauczania i pragnęli 
uczyć się przez całe życie.

• MYP to sposób na lepszą edukację – rozwija niezależnych, 
wykształconych, kreatywnych i otwartych na świat młodych 
ludzi gotowych sprostać wyzwaniom współczesnego życia.

• Program dla uczniów w wieku 11 – 16 lat.
• Dbałość o jakość edukacji – program nadzorowany przez 

IBO.

Czym jest IB MYP?



MYP w Paderewskim
Należymy do grona 5 284 szkół IB World Schools w 158 krajach.
Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy MYP – autoryzacja uzyskana w 
2003 roku.

Więcej informacje o programie MYP tutaj  

 
  
 

https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/ib-middle-years-programme-obchodzi-swoje-25-urodziny#.X7LF9shKhPZ


MYP – dlaczego warto?

• doskonałe przygotowanie do wyzwań współczesnego 
świata, do kontynuacji nauki w programie matury 
międzynarodowej IB DP oraz do sukcesów akademickich

• efektywne nauczanie języków 
• wszechstronny rozwój dziecka
• rozwijanie krytycznego myślenia 
• nauczanie w odniesieniu do realnego świata

- dziecko będzie rozumiało świat w kontekście globalnym
• projekty międzyprzedmiotowe
• rozwój umiejętności uczenia się i organizacji pracy
• aktywność społeczna



Uczymy przez działanie
– kilka inspiracji 

                  Akcja społeczna “Paderewski dla seniorów”



MYP na lekcji chemii
Uczniowie badali właściwości białek, korzystając z dostępnych 
w domu artykułów spożywczych lub środków czystości, które 
miały zastąpić używane w szkole na lekcjach chemii 
odczynniki chemiczne

Wyniki swojej pracy młodzież dokumentowała, nagrywając 
filmy, wykonując zdjęcia wraz z opisem lub przygotowując 
prezentacje. Przygotowane materiały były wykorzystane
i omawiane na kolejnych lekcjach.

CHEMIA    

https://paderewski.lublin.pl/szkola-podstawowa/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/do%C5%9Bwiadczenie-badanie-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-bia%C5%82ek-.pdf


MYP na lekcji języka polskiego
Uczniowie mieli opracować samodzielnie, w parach lub trójkach 
projekt akcji społecznej, inspirowanej działaniami bohaterów Kamieni 
na szaniec A. Kamińskiego. Rozważali podobieństwa i różnice między 
czasem wojny i pandemii oraz zastanawiali się nad 
współodpowiedzialnością młodych ludzi za kształt dzisiejszego świata. 
Efekty swojej pracy zawarli w prezentacji multimedialnej, którą on-line 
przedstawiali całej klasie.

Przykłady refleksji uczniów:

● Podczas wykonywania tego zadania nauczyłam się ogólnikowo 
opisywać rzeczy na slajdach prezentacji, aby potem omówić
je bardziej szczegółowo na forum (nie czytać, tylko mówić).

● Zaskoczył mnie fakt, że przedstawione przez nas przedsięwzięcia 
bardzo się od siebie różniły, lecz nadal miały one ten sam cel
– walka z wirusem COVID-19.

JĘZYK POLSKI

https://drive.google.com/file/d/1DmitU8EgFtTPIIoqJSOreeyii-qkbttk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DmitU8EgFtTPIIoqJSOreeyii-qkbttk/view?usp=sharing


MYP na lekcji matematyki
Uczniowie projektowali klomb, ćwicząc tym samym 
następujące umiejętności: podział koła na równe części, 
rysunek w skali, obliczanie powierzchni wycinka, obliczanie 
pola pierścienia kołowego, kalkulacja kosztów.

Ze względu na kwarantannę musieli wykorzystać materiały 
dostępne w domu, bez możliwości zrobienia zakupów.
W ten sposób rozwijali kreatywność i krytyczne myślenie. 

Projekt łączył cechy związane z nabywaniem umiejętności 
przedmiotowych oraz kompetencji społecznych 
(organizacja przestrzeni życiowej).

MATEMATYKA

https://drive.google.com/file/d/1nwRL_KRKFJ8u5zjkqkB9riqrxrDVx3Zt/view?usp=sharing


Projekty interdyscyplinarne

Uczniowie uczą się rozwiązywania zadań problemowych 
łącząc wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin nauki. Poprzez 
projekty interdyscyplinarne szukają punktów stycznych między 
przedmiotami. 

Podczas specjalnie wyznaczonych na ten cel Dni projektów 
uczniowie finalizują i prezentują efekty swojej pracy.

Uczniowie klas 6 realizowali projekt pod hasłem „Znane z 
biologii, ukryte w sztuce” i zgłębiali tajniki symboliki zwierząt w 
ramach biologii, filozofii, j. angielskiego i plastyki.
Więcej informacji o naszych pomysłach na projekty interdyscyplinarne można 
przeczytać TU i TU.

https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/interdyscyplinarnosc-w-praktyce#.YZOAamDMJPY
https://paderewski.lublin.pl/szkola-podstawowa/pl/news/dzien-projektow-czyli-nauka-bez-ekranow-galeria


MYP i nauka języków obcych

Uczymy skutecznie dzięki:
● nowoczesnym metodom nauczania,
● zastosowaniu nowoczesnych technologii,
● wykorzystywaniu języka angielskiego jako języka instrukcji
● naciskowi na komunikację,
● szkolnej strategii językowej łączącej zasady MYP z 

wymogami polskiego programu dwujęzycznego w 
klasach 7-8.

O naszych pomysłach na naukę języków obcych można 
poczytać tu, tu i tu. 

https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/jak-kreatywnosc-pomaga-w-nauce-jezykow-obcych#.X7KGsh1CfrI
https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/gdy-zabraknie-slowa-czyli-strategie-komunikacyjne-w-jezykach-obcych#.X7KGCx1CfrI
https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/jak-zwiekszyc-zaangazowanie-uczniow-na-lekcjach-online#.X7KGLB1CfrI


Struktura programu MYP 

W Międzynarodowych Szkołach Paderewski oferujemy pełny 
program IB MYP, który realizujemy zarówno w naszej szkole 
podstawowej, jak i w liceum:
● klasy 5 SP – wprowadzenie do MYP
● klasy 6-8 SP – realizacja MYP w pełnym zakresie
● klasy 1-2 LO – kontynuacja programu, zakończona 

realizacją Personal Project oraz certyfikacją na podstawie 
egzaminu końcowego on-screen.

Jako jedyna szkoła w Polsce, umożliwiamy swoim uczniom przystąpienie
do egzaminów zewnętrznych, pozwalających na uzyskanie Zaświadczenia IB MYP.



Korzyści edukacji IB dla rodziców

● Szkoły IB (IB World Schools) podlegają wymagającej 
procedurze akredytacji, monitorowanej przez IB, 
która gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

● Metody oraz programy nauczania IB są oparte 
na badaniach naukowych i wykorzystują najlepsze
praktyki edukacyjne stosowane na świecie.

● Nauczyciele IB mają obowiązek rozwoju zawodowego, 
dzięki czemu nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.

● Uczniowie IB uczą się odpowiedzialności za siebie, innych 
ludzi oraz świat wokół nich

● Programy IB są uznane na arenie międzynarodowej – w razie 
ewentualnej przeprowadzki/ wyjazdu za granicę uczeń 
może kontynuować edukację w innej szkole IB.



Absolwent MYP jest:   
 Myślący krytyczne 
empatyczny

Przygotowany do wyzwań współczesnego świata 



● umowy przekazane uczniom do końca tygodnia
● opłaty:

o czesne – 900 zł (płatne 12 miesięcy w roku)

o opłata za realizację programu MYP – 800 zł
(raz w roku)

● brak wpisowego dla naszych uczniów
(kontynuujących naukę po klasie 6)

● warunek zagwarantowania miejsca w klasie 7: 
podpisanie umowy oraz wpłata 900 zł na poczet 
czesnego za lipiec 2022 – do 21 stycznia 2022 r.

Przejście do klasy 7 dla uczniów
MSP Paderewski



Dziękuję za uwagę.

Strona internetowa szkoły: paderewski.lublin.pl

Codzienne ważne informacje (zastępstwa, wyjścia klas) na stronie forum MSP pod adresem: 
atlas.paderewski.lublin.pl/forummsp 

Dziennik elektroniczny: uonetplus.vulcan.net.pl/lublin/023235/

Facebook:  facebook.com/SzkolaPodstawowaPaderewski 
facebook.com/MSPaderewski

YouTube: youtube.com/channel/UCJVUNLOaMqKulGWAf-KnHNQ 

Blog edukacyjny:  paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/

Przydatne linki:

Magdalena Krzemińska
koordynatorka programu IB MYP

e-mail: m.krzeminska@paderewski.lublin.pl

Więcej o programie: 
https://ibo.org/programmes/middle-years-programme/
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