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REGULAMIN KLAS REALIZUJĄCYCH PROGRAM  

MATURY MIĘDZYNARODOWEJ 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME 

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej  

w BIAŁYMSTOKU 

 

 

I. REKRUTACJA 

 

1. Regulamin klas realizujących program matury międzynarodowej IB DP został 

stworzony w oparciu o wytyczne International Baccalaureate oraz Statut II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. 

 

2. Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy drugiej realizującej program matury 

międzynarodowej jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów: 

a) uzyskanie po klasie drugiej w II LO w Białymstoku promocji do klasy 

programowo wyższej, 

b) podpisanie deklaracji woli przystąpienia do programu matury międzynarodowej 

(do 30 września danego roku szkolnego klasy trzeciej),  

c) złożenie deklaracji wyboru przedmiotów do realizacji w klasie 3 IB i 4 IB, 

 

3. Kandydat może być przyjęty do klasy realizującej program matury międzynarodowej  

z pominięciem pkt. I. 2 a), jeżeli oddział posiada wolne miejsca (jeśli taka możliwość 

zostanie stworzona, informacja o niej zostanie opublikowana na stronie internetowej 

szkoły) i jeśli spełnił on jeden z poniższych wymogów: 

a) kandydat ukończył w innej szkole program przygotowujący (pre-IB), 

b) zdał egzamin GCSE lub jego inny odpowiednik, 

c) zakończył naukę w International Baccalaureate Middle Years Programme  

i otrzymał IB MYP certificate, 

d) ukończył klasę drugą w innej szkole ponadgimnazjalnej oraz zaliczył sprawdzian 

kompetencji językowych. 

 

 

4. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do klasy realizującej program matury 

międzynarodowej na zasadach określonych w pkt. I. 3. podejmie dyrektor szkoły. 

 

5. Uczeń innej szkoły realizujący program matury międzynarodowej może zostać 

przyjęty do klasy realizującej ten program w II Liceum Ogólnokształcącym w 

Białymstoku z pominięciem procedury rekrutacyjnej, jeżeli dopasuje swój wybór 

przedmiotów i poziomów nauczania do oferty przedmiotowej II LO  

w Białymstoku.  
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II. FINANSE 

 

1. Udział w programie Matury Międzynarodowej łączy się z kosztami, których wysokość 

ustala corocznie dyrektor szkoły w oparciu o aktualną tabelę opłat rejestracyjnych  

i przedmiotowych opublikowaną przez IB. Na wysokość opłaty składa się: 

a) 25% opłaty za egzamin maturalny, 

b) 100% opłaty za dodatkowy przedmiot realizowany przez ucznia, 

c) 100% kosztów administracyjnych związanych z kopiowaniem, 

archiwizowaniem i przesyłaniem materiałów egzaminacyjnych do wskazanych 

przez IB egzaminatorów zewnętrznych, 

d) 100% opłat związanych z użytkowaniem platform elektronicznych do 

prowadzenia programu (ManageBac oraz Turnitin). 

2. Uczeń przystępujący do egzaminu w sesji poprawkowej bądź też wnoszący o 

ponowne ocenienie arkuszy maturalnych ponosi 100% opłaty związany z 

przeprowadzeniem tychże procedur. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata deklarują w chwili podpisania deklaracji 

przystąpienia ucznia do programu matury międzynarodowej terminowe regulowanie 

kosztów wymienionych w pkt. II. 1.  

 

4. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do uiszczenia kosztów wymienionych  

w pkt. II. 1. w trakcie nauki ucznia w klasie 4 IB (oraz 3 IB – w przypadku punktu II. 

1.d.) zgodnie z terminarzem określonym przez dyrektora szkoły. 

 

5. Opłatę wymienioną w pkt. II. 1. oraz inne dodatkowe świadczenia oferowane przez IB 

należy wnosić za pośrednictwem szkoły na rzecz International Baccalaureate bądź 

podmiotów oferujących usługi platform elektronicznych. 

 

6. Koszty związane z udziałem uczniów w wyjazdach klasowych wynikających  

z realizacji programu matury międzynarodowej (wyjazd terenowy) pokrywane są 

przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów w nich uczestniczących. 

 

7. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą kosz zakupu podręczników oraz kalkulatora 

graficznego. 

 

 

III. UDZIAŁ W PROGRAMIE MATURY MIĘDZYNARODOWEJ 

 

1. Przed rozpoczęciem nauki w klasie realizującej program matury międzynarodowej 

uczeń dokonuje wyboru sześciu przedmiotów z grup przedmiotowych zgodnie  

z warunkami obowiązującymi dla danej sesji egzaminacyjnej, zawartymi w Diploma 

Programme Assessment Procedures oraz zgodnie z ofertą przedmiotową II LO w 

Białymstoku. Przynajmniej trzy przedmioty i nie więcej niż cztery muszą być wybrane 

na poziomie wyższym (HL), pozostałe na poziomie podstawowym (SL).  
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2. Aby uzyskać dyplom matury międzynarodowej, każdy uczeń ma obowiązek: 

a) uczestniczyć w minimum 150 godzinach zajęć na poziomie standardowym oraz 

240 godzinach na poziomie rozszerzonym, w każdym z wybranych przez siebie 

przedmiotów, 

b) spełnić wszystkie wymogi egzaminacyjne wybranych przez siebie przedmiotów, 

c) wziąć udział w 100 godzinach zajęć teorii wiedzy (Theory of Knowledge) oraz 

spełnić wymogi przewidziane dla tego przedmiotu, 

d) uzyskać zaliczenie z programu zajęć CAS (Creativity, Action, Service), 

e) wykonać i przedłożyć do oceny samodzielną pracę badawczą (Extended Essay)  

z wybranego przez siebie przedmiotu. 

 

3. Jeśli zasady rekrutacji do szkoły wyższej wymagają od ucznia innego zestawu 

przedmiotów niż ten określony przez IB,  uczeń może uzyskać zgodę na inny 

niestandardowy zestaw po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji pod koniec 

nauki w klasie 2. Realizacja niestandardowego zestawu przedmiotów, prowadząca do 

uzyskania tzw. „non regular diploma”, wymaga każdorazowo akceptacji IBO. 

Wniosek o zgodę składa koordynator programu w szkole na pisemną prośbę ucznia 

lub rodziców/prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego i jest możliwy wyłącznie 

przy dopasowaniu planu zajęć funkcjonującego w szkole. 

 

4. Szczegółowe informacje na temat udziału ucznia w programie oraz warunków 

niezbędnych do otrzymania dyplomu regulują: 

a) General Regulations: Diploma Programme (Rozporządzenia ogólne: Program 

Dyplomowy), Informacja dla uczniów oraz ich prawnych opiekunów, 

b) Rules for IB World School: Diploma Programme, 

c) Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów 

Jabłonowskiej w Białymstoku, 

d) Diploma Programme Assessment Procedures. 

 

 

Deklaruję wolę przystąpienia do programu matury międzynarodowej International 

Baccalaureate Diploma Programme i oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego 

regulaminu oraz dokumentów wskazanych w pkt. III 4, a powyższe uregulowania akceptuję i 

zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania. 

 

 

 

 

 

…………………        ………………………………….             ………………………………. 

                data                                     podpis ucznia              podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 


