
Katowice, dn. 2014-07-10

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Katowice

dotycząca funkcjonowania klasy IB w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
Mickiewicza w Katowicach

W dniu 15 czerwca 2011r. Prezydent Miasta Katowice wyraził zgodę na utworzenie
klasy realizującej program Matury Międzynarodowej (IB) w III Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

Jak wynika z przepisów § 10 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w z dnia
6 kwietnia 2006r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych
uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443) za równorzędne polskiemu świadectwu
dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się dyplomy IB
(International Baccalaureate), wydawane przez organizację International Baccalaureate
Organization w Genewie. .

Po dwuletnim okresie przygotowań w dniu 20 czerwca 2013r. III Liceum
Ogólnokształcące w Katowicach uzyskało zgodę Organizacji Międzynarodowej Matury w
Genewie na realizację programu Matury Międzynarodowej w tej szkole.

W październiku 2013r. rozpoczęto prace zmierzające do:
1) przygotowania następujących projektów uchwał Rady Miasta Katowice:
- w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie

oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w
Katowicach,

- zmieniającą uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych
szkoły,

2) przygotowania wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie
oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Katowicach, który zgodnie z przepisami art. 7a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr Nr 256, poz. 2572 ze zm.) powinien określać:

- cel, założenia kształcenia i program nauczania, który będzie realizowany w oddziale
międzynarodowym

- organizację kształcenia w oddziale i stosowany system oceniania, klasyfikowania i
egzaminowania,

- datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.
W celu realizacji powyższych zadań zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu

Miasta Katowice w trakcie 4 wizyt w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
Mickiewicza w Katowicach (w dniach:25.10.2013r.,13.11.2013r.,28.11.2013r.10.01.2014 r.)
omawiał z dyrektorem rolę i zadania szkoły związane z przygotowaniem materiałów
niezbędnych do opracowania wymienionych wyżej projektów uchwał oraz wniosku do
Ministerstwa Edukacji Narodowej, sposób ich przygotowania, a w szczególności
wyspecyfikowanie i oszacowanie przewidywanych wydatków w roku szkolnym 2014/2015 i
w następnych latach szkolnych, które będą ponoszone w związku z utworzeniem klas
realizujących program Matury Międzynarodowej.

Ponadto pismem z dnia 28 października 2013r. nr E-III.4424.2.3.2013.MK
wiceprezydent miasta Katowice zwróciła się do Śląskiego Kuratora Oświaty z prośbą
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o wydanie opinii, o której mowa wart. 7a ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty, zawierającej ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych
pozwalających na realizowanie w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w
Katowicach programu nauczania Matury Międzynarodowej. Śląski Kurator Oświaty pismem
z dnia 28 listopada 2013r. nr RE-KS.557.12.221.2013 zaopiniował pozytywnie zamiar
utworzenia oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
Mickiewicza w Katowicach stwierdzając, iż: szkoła spełnia warunki organizacyjne i kadrowe
pozwalające na realizowanie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję
edukacyjną, baza dydaktyczna - odpowiednie wyposażenie sal lekcyjnych oraz pracowni,
a także jakość pomocy naukowych daje możliwość uczestniczenia uczniów w ćwiczeniach,
przeprowadzaniu badań i' eksperymentów stanowiących nieodłączną część programu IB
Diploma Programme, oferta biblioteki szkolnej oraz czytelni zapewnia uczniom dostęp do
stale uzupełnianych pozycji literatury w wersji analogowej i cyfrowej, a umowa z
Uniwersytetem Śląskim umożliwia uczniom korzystanie z zasobów biblioteki akademickiej
CINiBA.

W dniu 26 lutego 2013r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XLVI/I080/14,
w której zgodne z postanowieniami art. 7a ust. 4 i ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty postanowiła wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej z
wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III Liceum
Ogólnokształcącym im, Adama Mickiewicza w Katowicach, i w której zawarte zostało
zobowiązanie się Miasta Katowice do ponoszenia z dochodów własnych, kosztów kształcenia
w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego
ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.

Pismem z dnia 7 marca 2013r. nr E-III.OI24.12.2014.MF Prezydent Miasta Katowice
zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie
oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w
Katowicach. We wniosku, zgodnie z przepisami art. 7a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty określono następujący sposób:

I. Cel oraz założenia kształcenia w oddziale międzynarodowym:
1. Cel kształcenia.
Głównym celem jaki przyświecał twórcom programu Matury Międzynarodowej było
stworzenie uniwersalnego systemu edukacji, który oferowałby zbliżone warunki kształcenia,
na takim samym poziomie, na wszystkich kontynentach, niezależnie od wymagań lokalnego
systemu edukacyjnego. Dzięki temu, osoby uzyskujące dyplom matury międzynarodowej IB
mają te same szanse w ubieganiu się o miejsca na uniwersytetach, jak i na rynku pracy.
Obiektywny, zewnętrzny i anonimowy system sprawdzania egzaminów maturalnych według
tych samych kryteriów na całym świecie, zapewnia wszystkim uczniom IB sprawiedliwe i
porównywalne wyniki i oferuje równe szanse podczas aplikacji na rodzime i zagraniczne
uczelnie. Program Matury Międzynarodowej jest nauczany w jednym z trzech oficjalnych
języków IBO: angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Językiem wykładowym w III LO im.
Adama Mickiewicza w Katowicach będzie język angielski. Ze względu na jeden
ponadkulturowy system nauczania, uczeń kształcąc się w ramach systemu IB ma możliwość
przerwania edukacji w danej szkole IB w konkretnym kraju i kontynuowania jej w dowolnej
innej szkole średniej oferującej program IB. Celem wychowania i nauczania ucznia zgodnie z
filozofią IB jest edukacja i wykształcenie młodego człowieka na ambitnego, kreatywnego
obywatela świata, świadomego własnej wartości, potrafiącego krytycznie analizować
otaczającą go rzeczywistość, chętnego do nieustannego poszerzania własnych horyzontów a
zarazem wrażliwego i otwartego na bliźnich.

2. Założenia programowe i metodyczne.
Edukacja w systemie IB oferuje uczniom kształcenie, które jest wypadkową edukacji ogólnej
proponowanej zazwyczaj w szkole średniej oraz edukacji specjalistycznej, typowej dla
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kierunków uniwersyteckich. Duża ilość zajęć warsztatowych z przedmiotów naukowo-
ścisłych, w pełni przygotowuje ucznia do samodzielnej pracy nad projektami i badaniami
naukowymi w przyszłości. W ramach nauczania wszystkich przedmiotów promowane są
metody zachęcające do krytycyzmu poznawczego. Uczeń programu IB poznaje zróżnicowane
sposoby zdobywania informacji oraz uczy się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę.

II. Program nauczania, który będzie realizowany w oddziale międzynarodowym
oraz organizację kształcenia w tym oddziale:

Program Diploma składa się z kilku elementów, których realizacja jest konieczna do
uzyskania dyplomu Matury Międzynarodowej. Pierwszym wymaganiem jest nauka sześciu
wybranych przez ucznia przedmiotów i przystąpienie do egzaminu maturalnego z każdego z
nich. Grupy przedmiotowe obrazuje następujący diagram:

Źródło: \(,lV>!'. ghaps. org

Grupy przedmiotowe:
Wszystkie przedmioty w programie IB prowadzone są w języku: angielskim, za wyjątkiem
języka polskiego i języków obcych. Uczeń klasy IB w III LO im. Adama Mickiewicza w
Katowicach wybiera po pierwszym semestrze nauki w klasie Pre-IB przedmioty, których
będzie się uczył przez kolejne dwa lata. Muszą to być 3 przedmioty na poziomie
podstawowym (SL- Standard Level) i 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym (HL- Higher
Level) spośród następujących:
a) Grupa 1 - język ojczysty (Language A):

- język polski - poziom SL i HL.
b) Grupa 2 - język obcy (Language B):

- język angielski - poziom HL,
- język niemiecki - poziom SL,
- język hiszpański - poziom ab initio (od podstaw) i SL,

c) Grupa 3 - nauki społeczne (Individuals and Societies):
- historia - poziom SL i HL,
- geografia - poziom SL i HL.

d) Grupa 4 - nauki eksperymentalne (Experimental Sciences):
- biologia - poziom SL i HL,
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- chemia - poziom SL i HL,
- Fizyka - poziom SL i HL.

e) Grupa 5: nauki matematyczne (Mathematics)
Maths Studies (podstawowy),

- Mathematics SL (średni),
- Mathematics HL (wyższy).

f) Grupa 6: w teorii są to przedmioty związane ze sztuką, lecz polskie szkoły
ponadgimnazjalne nie oferują obecnie takich przedmiotów jak muzyka, film, taniec,
projektowanie graficzne, więc powszechną praktyką jest wybór dowolnego przedmiotu z
grupy 2 lub 3 lub 4.

W danym roku szkolnym, niektóre grupy przedmiotowe, na niektórych poziomach mogą nie
powstać, gdy liczba zainteresowanych uczniów nie będzie większa niż pięć osób.
Każdy przedmiot na poziomie niższym (SL) jest realizowany w wymiarze czterech godzin
lekcyjnych w tygodniu (aby w ciągu dwóch lat odbyło się 150 godzin zajęć), a każdy
przedmiot na poziomie wyższym (HL) jest realizowany w wymiarze sześciu godzin
lekcyjnych w tygodniu (aby w ciągu dwóch lat odbyło się 240 godzin zajęć).
W przyszłości szkoła planuje wzbogacenie oferty o inne przedmioty, w zależności od
zainteresowania uczniów.
Strukturę programu nauczania i wychowania w takiej klasie prezentuje heksagon programu
IB:

źródło: www.ibo.org

Oprócz nauki 6 wybranych przedmiotów, kolejnym obowiązkowym elementem jest
zaliczenie kursu Teoria Wiedzy (Theory ofKnowledge). Jest to przedmiot interdyscyplinarny,
mający na celu naukę podstaw epistemologii i krytycznego myślenia. Jest przedmiotem
nietypowym, gdyż nie przekazując określonej wiedzy, w sensie tradycyjnych 'podstaw
programowych', składa się głównie z pytań kwestionujących to, co tradycyjnie
przyzwyczailiśmy się uważać za oczywiste. Teoria wiedzy stanowi sedno edukacji IB
Diploma Programme. Teoria Wiedzy wyrabia w uczniach zdolność stawiania pytań, postawę
krytyczną i refleksyjną wobec wszelkiej dostępnej wiedzy. Uczniowie zapoznają się z
poszczególnymi obszarami wiedzy, takimi jak matematyka, nauki ścisłe, sztuka, etyka, nauki
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społeczne i ze sposobami zdobywania wiedzy: języki, poznanie zmysłowe, umysł, emocje,
intuicja.
Trzecim elementem edukacji w ramach programu IB jest CAS (Creativity-Action-Service),
który ma na celu wszechstronny rozwój osobowości, jako że rozwija: umysł (Creativity),
sprawność fizyczną (Action) oraz wrażliwość społeczną (Service). Celem CAS-u jest
stworzenie przeciwwagi dla nauki szkolnej, uwrażliwienie uczniów na problemy
współczesnego świata, wyrobienie u nich prospołecznej postawy, docenienie potencjału
ludzkiego umysłu i ducha, a także równowagi w rozwoju fizycznym i duchowym młodego
człowieka oraz promowanie tolerancji, szacunku i zrozumienia dla tego co inne.
Ostatnim, niezmiernie istotnym elementem Diploma Programme jest Extended Essay. Jest to
autorska praca badawcza na wybrany temat związany z jednym z przedmiotów nauczanych w
IB, pisana przez ucznia przez dwa semestry. Przez cały ten okres uczeń współpracuje ze
swoim promotorem, co sprawia, że proces ten możemy porównać do pisania pracy
licencjackiej na uniwersytecie. Praca powinna liczyć około 4000 słów. Celem Extended
Essay jest między innymi zachęcenie ucznia do rozwijania umiejętności badawczych,
wnioskowania i analizy, przeprowadzenia badań nad wybranym przez niego problemem,
pobudzenie umiejętności krytycznego myślenia oraz nauka organizacji własnej pracy i
systematyczności. Prace te, podobnie jak egzaminy maturalne IB sprawdzane są poza szkołą
przez egzaminatorów zewnętrznych. Wspomniane powyżej elementy: TOK, CAS oraz
Extended Essay stanowią tzw. 'core' nauki w klasie IB, czyli jej trzon. Kolejnym istotnym
elementem jest 'IB Learner Profile', który określa cechy i postawy, jakie nauka w programie
IB powinna wykształcić i doskonalić u młodego człowieka.
Charakterystyka ucznia klasy IB:

Using the /8 Learner Profile
Inquirers
Knowledgeable
Thinkers
Communicators
Principled
Open-minded
Caring
Risk-takers
Balanced
Reflective

źródło: wwwMog.mislerhamada.com

Uczeń kształcący się w duchu filozofii i zgodnie z misją IB to osoba otwarta, wrażliwa,
twórcza, postępująca według odpowiedniego systemu zasad oraz norm społecznych i
moralnych, gotowa na podejmowanie pewnego ryzyka w ramach swojej edukacji, wrażliwa,
spragniona wiedzy i skłonna do refleksji. Uczeń tej klasy to osoba zmotywowana, ambitna,
troszcząca się o innych, potrafiąca pogodzić naukę z aktywnością fizyczną i charytatywną,
czego wymaga od niej realizacja programu CAS. Ponadto, uczeń IB jest zachęcany do
zadawania pytań, analizowania problemów z różnych perspektyw, krytycznego podejścia do
różnorodnych kwestii.
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III. Stosowany w oddziale międzynarodowym system oceniania,
klasyfikowania i egzaminowania:

Zasady oceniania w programie IB są ściśle określone przez lBO. Różnią się nieznacznie od
siebie pomiędzy przedmiotami, jednak wewnątrz danego przedmiotu są identyczne na całym
świecie, zapewniając im obiektywność. Dzięki temu oceny z danych przedmiotów są
porównywalne pomiędzy szkołami i krajami, z czego zdają sobie sprawę uczelnie wyższe.
Ocena końcowa jaką otrzymuje uczeń na dyplomie maturalnym składa się z:
- oceny wewnętrznej (internal assessment) jaką wystawia uczniowi nauczyciel przedmiotu

podsumowując dwa lata jego pracy. Bierze on pod uwagę odpowiedzi ustne, prace
pisemne, zadania domowe, doświadczenia i prace badawcze w ramach przedmiotu.
Ocena ta jest moderowana zewnętrznie przez ekspertów IBO, aby zwiększyć
obiektywność ocen. Ocena ta stanowi ok. 30 % całkowitej oceny na dyplomie.

- oceny zewnętrznej (external assessment), która jest wystawiana za pisemną część
egzaminu maturalnego przez egzaminatorów zewnętrznych. Prace maturalne wysyłane są
do ośrodków sprawdzających na całym świecie. Waga tej oceny to ok. 70% całkowitej
oceny na dyplomie. .

Uczeń klasy drugiej (co oznacza pierwszy rok programu IB) zostaje promowany do klasy
trzeciej jeśli:
1) sprostał wymaganiom kalendarium obowiązującym w tej klasie,
2) otrzymał zaliczenie z CAS i TOK,
3) przestrzegał zasad uczciwości akademickiej (Academic Honesty),
4) nie przekroczył limitu nieobecności dopuszczanego w klasie z Maturą Międzynarodową

czyli:
- dozwolone jest 15 godzin nieobecności w semestrze w ramach każdego przedmiotu HL,
- dozwolone jest 12 godzin nieobecności w semestrze w ramach każdego przedmiotu SL,
- dozwolone jest 6 godzin nieobecności w semestrze w ramach TOK.

Egzaminy maturalne odbywają się w maju każdego roku w szkole macierzystej ucznia. Każdy
uczeń musi przystąpić do egzaminu z każdego z sześciu przedmiotów, których naukę
kontynuował przez dwa lata programu. Prace ocenianie są zewnętrznie. Uczeń może uzyskać
z egzaminów maksymalnie 42 punkty. Każdy przedmiot na dyplomie maturalnym jest
oceniany w siedmiostopniowej skali ocen:
7- excellent (wybitny),
6-very good (bardzo dobry),
5- good (dobry),
4-satisfactory (zadowalający),
3- mediocre (mierny),
2- poor (słaby),
l-very poor (bardzo słaby).
Warunkiem zdania matury i uzyskania dyplomu jest:
- zdobycie co najmniej 24 pkt z egzaminów pisemnych,
- oddanie pracy Extended Essay z wybranego przedmiotu,
- zaliczenie kursu TOK i oddanie pracy z tego przedmiotu,
- zaliczenie min. 150 godzin programu CAS.
Dodatkowo, za napisanie poprawnej pracy Extended Essay oraz pracy z Teorii Wiedzy (TOK
Essay) uczeń może uzyskać maksymalnie 3 punkty. Liczbę przyznanych punktów za obie
prace wylicza się według następującego schematu:
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źródło: www.ibo.org

IV. Datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału międzynarodowego:
l września 2014 r.
Wniosek zawiera ponadto także informacje dotyczące:

kadry dydaktycznej:
Grono nauczycielskie w klasie z Maturą Międzynarodową w III LO im. Mickiewicza w
Katowicach to starannie wybrani nauczyciele, z których wszyscy są fachowo przeszkoleni
podczas szkoleń organizowanych przez Organizację Matury Międzynarodowej (lBO) w
ciągu ostatnich 18 miesięcy. Dzięki tym szkoleniom, nauczyciele są dobrze zaznajomieni
z filozofią IB, znają wymagania przedmiotowe, szczegółowe kryteria oceniania
egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, i w oparciu o nie przygotowali autorskie
rozkłady materiału i plany pracy, których IBO wymagała od szkoły w procesie
aplikacyjnym.
Dodatkowo, nauczyciele utrzymują kontakty z innymi szkołami IB w Polsce i za granicą,
w celu wymiany swoich doświadczeń oraz inicjują współpracę między uczniami takich
szkół.
Szkolenia autoryzowane przez IBO organizowane są regularnie i każdy nauczyciel raz na
kilka lat będzie w nich brał udział w celu uzupełnienia wiedzy, podążania za zmianami w
programach nauczania i podnoszenia własnych kwalifikacji. IBO już w procesie
aplikacyjnym wymagało od szkoły i organu prowadzącego zabezpieczenia środków
finansowych na ten cel.
procesu aplikacyjnego i akredytacji IBO:
III LO im. A. Mickiewicza wszczęło proces aplikacyjny we wrześniu 2011 roku. Polegał
on na spełnieniu wielu wymagań, takich jak przygotowanie techniczne i lokalowe szkoły
do prowadzenia zajęć w klasie z Maturą Międzynarodową, wyposażenie biblioteki w
odpowiednie pomoce naukowe, przeszkolenie dyrekcji, koordynatora oraz grona
nauczycielskiego, sporządzenie dokumentacji dotyczącej m.in. procedur prowadzenia
rekrutacji do klasy IB, stworzenia regulaminu pracy z uczniami z dysfunkcjami. W roku
szkolnym 2012/2013 III LO im. Mickiewicza dwukrotnie gościło przedstawicieli IBO,
którzy przyjechali w celu ocenienia przygotowania szkoły do wprowadzenia programu
DP, przeprowadzili rozmowy ze wszystkimi zaangażowanymi we wdrożenie tego
programu, w tym z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Jeśli szkoła spełnia
wszystkie wymagania, kilka tygodni po wizycie weryfikacyjnej uzyskuje decyzję o
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przyznaniu akredytacji przez Organizację Matury Międzynarodowej (IBO). III LO im.
Mickiewicza uzyskało akredytację w dniu 24 czerwca 2013r.

Do wniosku, zgodnie z postanowieniami art. 7a ust. 6 pkt. 1 - 3 wymienionej wyżej ustawy,
dołączono:
1. Uchwałę nr 15/2011 Rady Pedagogicznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama

Mickiewicza w Katowicach w sprawie utworzenia oddziału międzynarodowego oraz
zatwierdzenia innowacji programowej na rok szkolny 2012/2013.

2. Zgodę Organizacji Międzynarodowej Matury z dnia 20.06.2013r. na przystąpienie szkoły
do nauczania zgodnego z programem nauczania ustalonym przez tę instytucję.

3. Opinię Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 listopada 2013r. nr RE-KS. 557.12.221.
2013.

4. Uchwałę nr XLV1/1080/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie
wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału
międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w
Katowicach - zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia z dochodów
własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki
bieżące ponoszone na j-ednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.

Pismem z dnia 19 maja 2014r. nr DKOW.WOKO.501O.9.2014.PT Zastępca Dyrektora
Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej
poinformowała Prezydenta Miasta Katowice, że złożony pismem E-III.0124.12.2014.MF
wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
Mickiewicza oddziału międzynarodowego nie spełnia wymogów formalnych wynikających z
art. 7a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do wniosku nie zostały bowiem
załączone zgodnie z prawem dokumenty, o których mowa wart. 7a ust.5 pkt 1 i pkt. 2 ww,
ustawy, tj programy nauczania wszystkich przedmiotów (w oryginalnej wersji językowej
wraz z tłumaczeniem na język polski), które będą realizowane w oddziale międzynarodowym
oraz dokumenty dotyczące organizacji kształcenia i systemu oceniania, klasyfikowania i
egzaminowania uczniów w oddziale międzynarodowym. W wymienionym wyżej piśmie
stwierdzono, że niezbędne jest przedstawienie tłumaczeń przysięgłych programów nauczania
zagranicznej instytucji edukacyjnej, które maja być realizowane w ww. szkole, jak również
zgody zagranicznej instytucji edukacyjnej na przystąpienie szkoły do nauczania zgodnego z
programem nauczania ustalonym przez tę instytucję.

Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 29 maja 2014r. nr E-III.0124.12.2014.MF
przekazał Ministrowi Edukacji Narodowej w uzupełnieniu:
- tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia wystawionego przez IBO z dnia 20 czerwca

2013 r.,potwierdzające uprawnienia III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Katowicach do realizacji programu Matury Międzynarodowej (lB DP),

- oryginał oraz tłumaczenia zawartości poszczególnych sylabusów (contens, czyli spis
treści każdego informatora) oraz zarys programów nauczania (Syl1abus out1ine) dla
każdego planowanego przedmiotu,

- opracowany w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach,
wewnętrzny dokument, określający zasady oceniania w klasie IB w wersji językowej
polskiej i angielskiej,

- uzupełnioną informację o organizacji kształcenia oddziału międzynarodowego.
Ponadto w wymienionym wyżej piśmie przedstawiono wyjaśnienia, iż w ustawie o systemie
oświaty nie ma mowy o programach nauczania poszczególnych przedmiotów, lecz programie
nauczania w ujęciu całościowym. Jak wynika z art.7a. ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wniosek powinien określić program nauczania, ale nie przedstawiać szczegółowo zapisów
programu, w postaci informatorów przedmiotowych (SUBJECT GUIDES), opracowywanych
przez instytucję zagraniczną, w naszym przypadku IBO, która publikuje swoje programy na
stronie internetowej - occ.ibo.org. Tłumaczenie ww GUIDES, a więc informatorów
(sylabusów) - przewodników dla nauczycieli do poszczególnych przedmiotów można by
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uznać za nieuzasadnione działanie, generujące dodatkowe, niezwykle wysokie koszt Y:
przekład na język polski 1102 stronnicowego dokumentu ( koszt tłumaczenia przysięgłego
jednej strony liczącej 1125 znaków graficznych ze spacjami wynosi 59,04 zł. ) wynosi
65.062,08 zł. Na podstawie wymogów zawartych w tym dokumencie, nauczyciele wszystkich
przedmiotów planowanych w programie IB DP w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
Mickiewicza w Katowicach, przygotowali szczegółowe programy nauczania
z poszczególnych przedmiotów w języku angielskim (do wglądu w III LO). Programy te
zostały zatwierdzone i zaakceptowane przez Organizację Matury Międzynarodowej (IBO) w
procesie autoryzacyjnym, o czym świadczy otrzymany przez szkołę certyfikat.

Pismem z dnia 9 czerwca 2014r. nr DKOW.WOKO.501O.9.2014.PT Zastępca
Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji
Narodowej poinformowała Prezydenta Miasta Katowice, że złożony pismem E-
III.0124.l2.2014.MF wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie w III Liceum
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oddziału międzynarodowego nie spełnia
wymogów formalnych wynikających z art. 7a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty. Do wniosku nie został załączony zgodny z prawem dokument, o którym mowa wart.
7a ust. 6 pkt. 1 ww. ustawy, tj.: zgoda rady pedagogicznej na utworzenie oddziału
międzynarodowego, albowiem uchwała nr 15/2011 Rady Pedagogicznej III Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach z dnia 27 czerwca 2011r.
dotyczy utworzenia oddziału międzynarodowego oraz zatwierdzenia innowacji programowej
na rok szkolny 2012/2013.

W związku z powyższym w dniu 16 czerwca 2014r. Rada Pedagogiczna III Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach podjęła uchwałę nr 812014, w
której wyraziła zgodę na utworzenie oddziału międzynarodowego (International
Baccalaureate Diploma Programme) w tej szkole. Uchwała ta została przekazana Ministrowi
Edukacji Narodowej pismem z dnia 16 czerwca 2014r. nr E-III.0124.l2.2014.MF.
Jak wynika z arkusza organizacyjnego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Katowicach na rok szkolny 2014/2015 klasa 2a (lB) realizuje następujący
lpl ---- -- --------_.

Przedmiot 13/14 14/15 15/16
biologia
chemia

O 6r 6rfizyka
informatyka
biologia
chemia
fizyka
informatyka
historia O 4r 4r
geografia
język hiszpański
język niemiecki dla zaawansowanych
społeczeństwo a ekosystem (Environmental Systems and Societies)
biologia I O O
CAS (creativity, action, servis) O 3 3
chemia I O O
edukacja dla bezpieczeństwa I O O
fizyka I O O
geografia 1 O O
geografia

O 6r 6rhistoria
historia 2 O O
informatyka 1 O O
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Przedmiot 13/14 14/15 15/16
język angielski 5 6 6
język hiszpański
język niemiecki dla początkujących 2 O O
język niemiecki dla zaawansowanych
język polski 4 4 4
matematyka 5 4 4
matematyka HL O 6r 6r
podstawy przedsiębiorczości 2 O O
religia/etyka 2 O O
teoria wiedzy I 2 2
wiedza o kulturze I O O
wiedza o społeczeństwie I O O
wychowanie fizyczne 3 3 3
zajęcia z wychowawcą l I I

W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia w tej klasie będą prowadzić następujący nauczyciele:

ZOllt~pe
Wydz

Liczba Liczba
godzin godzin Stopień Wymiar Forma staż

Nauczyciel Przedmiot wIB ogółem awansu zatrudnienia zatrudnienia pedagog.
czas

MG biologia 12 23 dyplomowany pełny określony 19
ON CAS 3 28 dyplomowany pełny · . 15m ranowanie

czas
RH chemia 12 13 dyplomowany niepełny określony 22

czas
VR fizyka 6 7 mianowany niepełny określony I

czas
ZO geografia 6 16 kontraktowy niepełny określony 3

społeczeństwo a czas
ZO ekosystem 4 16 kontraktowy niepełny określony 3

umowa na
KL historia 6 16 mianowany niepełny zastępstwo 6

czas
AP informatyka 6 8 stażysta pełny określony O
ON język angielski 4 28 dyplomowany pełny · . 15rmanowarue
BZ język angielski 4 23 dyplomowany pełny mianowanie 18

czas
AN język angielski 4 20 mianowany pełny określony 16

czas
AT język hiszpański 4 16 kontraktowy niepełny określony 6
AG język polski (bibliotekarz) 4 28,5 dyplomowany pełny mianowanie 15
EB język polski (bibliotekarz) 4 32,5 dyplomowany pełny · . 24rruanowame

czas
AM matematyka 14 27 kontraktowy pełny określony 7
MO teoria wiedzy 4 29 dyplomowany pełny · . 15rmanowame
SB wf (grupa międzyoddziałowa) 3 28 dyplomowany pełny mianowanie 20
JS Wf (grupa oddziałowa) 3 22 dyplomowany pełny mianowanie 12
EB zajęcia z wychowawcą l 32,5 dyplomowany pełny mianowanie 24
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