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Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca klasy IB z maturą międzynarodową
w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach.

Tworzenie oddziałów międzynarodowych zostało regulowane w polskim prawie oświatowym
od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. U podstaw legło dążenie do zalegalizowania
praktyki kształcenia w niektórych szkołach według programów nauczania tworzonych przez
instytucje międzynarodowe, a przede wszystkim przez Organizację Matury Międzynarodowej
(ang. International Baccalaureate Organization, IBO). Oddziały międzynarodowe
powoływano już w latach minionych - zgodnie z art. 17 wymienionej wyżej ustawy działające
w dniu wejścia w życie oddziały realizujące programy nauczania określone przez IBO stały
się z mocy ustawy oddziałami międzynarodowymi. Jak wynika z przepisów § 10 pkt. 1
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji
świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz.
443) dyplomy IB (International Baccalaureate), wydawane przez organizację International
Baccalaureate Organization w Genewie uznawane są za równorzędne polskiemu świadectwu
dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji.
Utworzenie oddziału międzynarodowego wymaga zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej.
Po dwóch latach starań i przygotowań, a następnie spełnieniu surowych zasad rekrutacji, w
dniu 20 czerwca 2013 r. uzyskano zgodę Organizacji Międzynarodowej Matury (International
Baccalaureate Organization) na kształcenie zgodne z programem Matury Międzynarodowej,
a 31 sierpnia 2014 r. zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej na tworzenie oddziałów
międzynarodowych w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w
Katowicach. Od l września 2014 r. prowadzony jest w tej szkole oddział realizujący program
Matury Międzynarodowej.
Program nauczania i organizacja kształcenia w klasie Pre-IB (klasa I LO).
Program nauczania w klasie pre-IB polega na realizacji podstawy programowej
obowiązującej w klasach pierwszych liceum w tym samym WYmiarze godzin co w innych
klasach, wzbogaconej o:

dwie dodatkowe godziny języka angielskiego,
jedną godzinę przeznaczoną na 'Wstęp do Teorii Wiedzy' (pre-TOK),
elementy nauczania dwujęzycznego w ramach zajęć z geografii, historii, fizyki, biologii,
chemii, matematyki.

Język angielski jest narzędziem w klasie "IB". Zatem, oprócz nauczanego w języku
angielskim przedmiotu Teoria Wiedzy, elementy nauczania w języku angielskim zostały
wprowadzone w ramach zajęć lekcyjnych z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia,
fizyka, geografia świata, historia powszechna. Przedmioty te zostały wzbogacone o
nauczanie pojęć/terminologii właściwej dla w/w dziedzin nauki w języku angielskim. Daje to
rozeznanie młodzieży w specyfice przedmiotów, spośród których będzie wybierać te, których
będzie się uczyć w dwuletnim kursie Diploma Prograrnme, a także zdawać je na egzaminie
maturalnym. Ponieważ decyzja o wyborze przedmiotów jest bardzo istotna dla ucznia i niesie
za sobą poważne konsekwencje, ważnym jest przybliżenie terminologii angielskiej
charakterystycznej dla wspomnianych przedmiotów przed ich wyborem.
Program nauczania i organizacja kształcenia w klasie IB (klasa II i III LO).
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:
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Grupy przedmiotowe w ofercie klasy IB w III LO:
Wszystkie przedmioty w programie IB prowadzone są w języku angielskim, za wyjątkiem
języka polskiego i języków obcych. Uczeń klasy IB w III LO im. 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

Grupa 1: język ojczysty /Language Al
Język polski - poziom SL i HL

Grupa 2: język obcy /Language B/
Język angielski - poziom HL
Język niemiecki- poziom ab initio (od podstaw) i SL
Język hiszpański - poziom ab initio (od podstaw) i SL

Grupa 3: Nauki społeczne /Individuals and Societies/
Historia -poziom SL i HL
Geografia - poziom SL i HL
Business Management - poziom SL i HL
ESS (Ekosystem a środowisko)- poziom SL

Grupa 4: Nauki eksperymentalne /Experimental Sciences/
Biologia -poziom SL i HL

Chemia - poziom SL i HL
Fizyka - poziom SL i HL

ESS (Ekosystem a środowisko)- poziom SL
Computer Science (informatyka)- poziom SL i HL

Grupa 5 : nauki matematyczne /Mathematics/ Maths Studies (podstawowy),
Mathematics SL (średni)
Mathematics HL (wyższy)

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 powstają tylko te grupy przedmiotowe, które zgromadzą określona
liczbę zainteresowanych uczniów.
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Każdy przedmiot na poziomie standardowym (SL) jest realizowany w wymiarze czterech
godzin lekcyjnych w tygodniu (aby w ciągu dwóch lat odbyło się minimum 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 minimum 240 godzin
zajęć).
Oprócz nauki sześciu wybranych przedmiotów, kolejnym obowiązkowym elementem jest
zaliczenie kursu Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge). Jest to przedmiot
interdyscyplinarny, mający na celu naukę podstaw epistemologii i krytycznego myślenia.
Zawiera takie zagadnienia jak: natura poznania, źródła wiedzy, rola języka w poznawaniu,
sposoby zdobywania wiedzy. 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 lB Diploma Programme. Teoria Wiedzy wyrabia w uczniach
zdolność stawiania pytań, wyrabia postawę krytyczną i refleksyjną wobec wszelkiej
dostępnej wiedzy. Uczniowie zapoznają się z poszczególnymi obszarami wiedzy, takimi jak
matematyka, nauki ścisłe, sztuka, etyka, nauki społeczne i ze sposobami zdobywania wiedzy:
języki, poznanie zmysłowe, umysł, emocje, intuicja. Uzyskują oceny za udział w dyskusji,
aktywność w klasie, prezentację autorską. Posumowaniem dwuletniego kursu TOK jest
napisanie pracy, która również jest oceniana zewnętrznie, a ocena zsumowana z oceną za
Extended Essay dodawana jest do ogólnego wyniku egzaminu maturalnego.
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. Przedmiot
ten oferuje uczniom możliwość i sposobność zdobycia doświadczeń, nabycia nowych
zdolności, rozwoju pewności siebie oraz wykształcenia w sobie chęci pomocy innym i
otwartości na drugiego człowieka. Poprzez aktywny udział w różnorodnych projektach,
aktywnościach sportowych i prospołecznych, uczniowie mają okazję dzielić się swoimi
umiejętnościami i wiedzą z innymi, uczą się okazywać empatię i troskę oraz uczą się
pracować w zespole.
Ostatnim niezmiernie istotnym elementem Diploma Programme jest Extended Essay. Każdy
uczeń klasy IB musi na przestrzeni dwóch semestrów napisać pracę badawczą poprzedzoną
autorskimi badaniami naukowymi na wybrany temat związany z jednym z przedmiotów
nauczanych w lB. Przez cały ten okres uczeń współpracuje ze swoim promotorem (którego
zadaniem jest monitorowanie postępów ucznia). 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 lB, sprawdzane są
poza szkołą przez egzaminatorów zewnętrznych.
Wspomniane powyżej elementy: TOK, CAS oraz Extended Essay stanowią trzon (core)
nauki w klasie IB. Kolejnym istotnym elementem jest lB Learner Profile, który określa
cechy i postawy, jakie nauka w programie lB powinna wykształcić i doskonalić u młodego
człowieka.
Uczeń klasy lB realizuje w tygodniowym rozkładzie zajęć:
- cztery godziny z trzech przedmiotów na poziomie standardowym (w sumie 12 godzin),
- sześć godzin z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym (w sumie 18 godzin),
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- dwie godziny Teorii Wiedzy (Theory ofKnowledge),
- jedną godzinę CAS (Kreatywność, Aktywność, Wolontariat),
- trzy godziny zajęć wychowania fizycznego.

System oceniania, klasyfikowania i egzaminowania
Głównym celem oceniania jest regularne sprawdzanie postępów uczmow, prezentowanie
uczniom i ich rodzicom informacji o tym, jaką wiedzę uczniowie nabyli oraz
ukierunkowywanie uczniów w taki sposób, aby wykorzystywali różnorodne metody i
techniki pracy, aby osiągać jak najlepsze rezultaty. Cele i kryteria oceniania, które będą
stosowane są jasno przedstawiane uczniom klasy IB i ich rodzicom na samym początku nauki
w programie IB DP. Każdy uczeń i jego rodzic podpisuje dokument, który zawiera poniższe
regulacje. Ma to na celu jak najlepsze przygotowanie ucznia do egzaminów maturalnych w
Diploma Programme w programie Matury Międzynarodowej.
Nauczyciele klasy IB w III Liceum Ogólnokształcącym stosują dwa główne rodzaje
oceniania:
1. Ocenianie kształtujące, którego celem jest poinformowanie uczniów o postępach jakie

czynią, celach jakie osiągnęli i potencjalnych błędach jakie powinny zostać naprawione i
nauczenie ich wyciągania wniosków z ewentualnych pomyłek jaki im się zdarzyły w
procesie uczenia się. Ten rodzaj oceniania będzie stosowany w sposób ciągły w czasie
każdego semestru.

2. Ocenianie podsumowujące, którego celem jest podsumowanie dotychczasowych
postępów osiągniętych przez uczniów, przed poznaniem kolejnej dziedziny, działu
materiału lub modułu. Oceny podsumowujące (semestralne) będą wskazówkami na
temat tego jaki poziom zaawansowania uczeń osiągnął w trakcie semestru.

Uczeń powinien przeanalizować i dokonywać ewaluacji swoich wyników z oceniania
kształtującego i podsumowującego przez cały czas trwania programu IB DP w celu
monitorowania swoich postępów i zdobycia jak najwyższych wyników z kolejnych testów,
projektów, prac badawczych. Po uzyskaniu wyników oceniania kształtującego, uczniowie
powinni dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać następnie jak najlepsze wyniki w ramach
oceniania podsumowującego. W celu osiągniecia tego, uczeń musi dotrzymywać wszelkich
terminów, dostarczać prace na czas oraz brać odpowiedzialność za ewentualne
niedociągnięcia. Uczeń ma świadomość, że każde niedotrzymanie terminu narzuconego
przez grono nauczycieli IB będzie skutkowało obniżeniem oceny z danego zaliczenia,
projektu czy nawet oceny semestralnej z danego przedmiotu.
Wszystkie oceny są zapisywane w dzienniku lekcyjnym dla klasy IB. Oprócz tego,
nauczyciele mogą prowadzić odrębne dzienniki do poszczególnych przedmiotów, w których
sprawdzana będzie obecność oraz zapisywane będą oceny. Potrzeba wprowadzenia takich
dzienników wynika z faktu, że wielokrotnie zajęcia z różnych przedmiotów będą odbywały
się równocześnie. Od 1 września 2014 r. dzienniki lekcyjne prowadzone są elektronicznie.
W klasie IB w III LO im. Mickiewicza będzie stosowana skala ocen 1-6, taka jak w innych
klasach liceum. Skala ta jest stosowana przy wszystkich formach sprawdzania wiedzy w
ramach oceniania wewnętrznego. W każdym momencie roku szkolnego uczeń klasy IB ma
możliwość dowiedzieć się od nauczyciela jaki odpowiednik oceny według systemu IB, (który
ma formę ocen numerycznych w skali od 1 do 7, przy czym 7 jest oceną najwyższą)
uzyskałby za dany sprawdzian, test, esej.
Uczeń uzyska dyplom (IB Diploma) pod warunkiem, że zrealizuje wszystkie wymagane i
podlegające ocenie komponenty kursu w ramach sześciu przedmiotów, jakich się uczy przez
dwa lata. Wszystkie oceny końcowe podawane są zawsze w skali od 1 (najniższa) do 7 (
ocena najwyższa) . Skala ocen z przedmiotów oraz z prac egzaminacyjnych:
1 - very poor (bardzo słaby);
2 - poor (słaby);
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3 - mediocre (mierny);
4 - satisfactory (dostateczny);
5 - good (dobry);
6 - very good (bardzo dobry);
7 - excellent (doskonały, celujący)
Wyniki egzaminów maturalnych są również podawane w tej skali. Pod koniec każdego
semestru oceny są konwertowane ze skali 1-7 na oceny w obowiązującej w szkole skali od 1
do 6.
Na koniec każdego roku szkolnego w programie Diploma uczeń klasy z Maturą
Międzynarodową otrzymuje świadectwo promocyjne do następnej klasy lub świadectwo
ukończenia szkoły z ocenami w tradycyjnej skali od 1 do 6. Konwersja ocen wygląda
następująco:
Ocena w klasie z Maturą Międzynarodową Odpowiednik w skali ocen tradycyjnych
7 6
6 5
5 4
4 3
3 2
2 2
1 1

Po ukończeniu dwuletniego programu DP i zdaniu wszystkich egzaminów maturalnych oraz
spełnieniu pozostałych wymogów, uczeń klasy IB uzyskuje dyplom lub certyfikat. Dyplom
przyznawany jest tym osobom, które spełniły wszystkie niżej opisane wymogi. Certyfikat
przyznawany jest tym osobom, które tylko ukończyły naukę w klasie IB, ale nie spełniły
wszystkich warunków, np. nie napisały jednej z prac, nie zaliczyły wymaganych godzin CAS,
nie zdały któregoś z egzaminów.
Istnieją dwa rodzaje oceniania stosowane w programie IB:
Ocenianie wewnętrzne, które odbywa się w szkole i jest dokonywane przez nauczycieli
przedmiotowych. Oceny uzyskane w ramach oceniania wewnętrznego stanowią od 25 do 30
% (w zależności od przedmiotu) końcowej oceny z przedmiotu, jaką uczeń otrzymuje na
dyplomie IB. Ocenianie wewnętrzne dotyczy m.in. prac pisemnych z TOK, języka polskiego,
języków obcych, egzaminów ustnych, raportów z badan laboratoryjnych dla przedmiotów
ścisłych. Wybrane losowo prace są wysyłane do siedziby IB w celu moderacji i dalszego
sprawdzenia.
Ocenianie zewnętrzne, odbywa się w maju pod koniec dwuletniego programu IB. Egzaminy
maturalne przeprowadzane są w szkole macierzystej w warunkach ściśle określonych przez
Organizację Matury Międzynarodowej (IBO) i nauczyciele III LO im. Mickiewicza
nadzorują przebieg wszystkich egzaminów zgodnie z procedurami IBO. Wszystkie prace
maturalne uczniów klasy IB są wysyłane do sprawdzenia do ośrodków egzaminacyjnych na
całym świecie. Szkoła otrzymuje wyniki egzaminów kilka tygodni później. Oprócz
egzaminów maturalnych, inne komponenty są też sprawdzane zewnętrznie i zaliczają się do
nich praca badawcza Extended Essay oraz esej z Teorii Wiedzy,
Ocena z każdego przedmiotu jaka widnieje na dyplomie IB jest sumą osiągnięć ucznia
ocenianych wewnętrznie (25-30%) oraz zewnętrznie (75-80%)
Każdy uczeń klasy pierwszej (pre-IB) zostaje promowany do klasy IB jeśli oprócz
wszystkich tradycyjnych wymogów klasyfikacji semestralnej i końcowo-rocznej
obowiązujących w III LO, spełnił następujące wymagania:
a) uzyskał na koniec klasy I pre-IB co najmniej ocenę dobrą z trzech przedmiotów, które

chce kontynuować na poziomie wyższym (HL),

ł
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b) uzyskał co najmniej ocenę dostateczną z trzech przedmiotów, których naukę chce
kontynuować na poziomie standardowym (SL),

c) ponadto zaliczył program przygotowujący do CAS-u (45 godzin działań sportowych,
kreatywnych i wolontariatu),

d) uzyskał pozytywną ocenę z przedmiotu Wstęp do Teorii Wiedzy ( pre- TOK).
Każdy uczeń innej szkoły ponadgimnazjalnej, który pomyślnie przejdzie przez procedurę
rekrutacji do klasy IB: zda egzamin z języka angielskiego, matematyki i każdego przedmiotu,
którego naukę w klasie IB planuje na poziomie rozszerzonym.
Uczeń klasy drugiej (co oznacza pierwszy rok programu IB) zostaje promowany do klasy
trzeciej (drugi rok programu IB) jeśli:
- sprostał wymaganiom kalendarium obowiązującym w tej klasie,

otrzymał zaliczenie z programu CAS,
- uzyskał pozytywną ocenę z przedmiotu TOK,
- przestrzegał zasad uczciwości akademickiej (Academic Honesty),
- nie przekroczył limitu nieobecności dopuszczanego w klasie z Maturą Międzynarodową.
Kandydat do dyplomu IB musi oprócz zdania sześciu egzaminów maturalnych musi również
spełnić w ciągu dwóch lat trwania Diploma Programme trzy następujące wymagania:
- ukończyć kurs TOK (Teorii Wiedzy), włącznie z prezentacją i esejem wymaganymi przez

IBO,
- zrealizować program CAS, na który według wymagań IBO uczeń powinien przeznaczyć

co najmniej 150 godzin, realizując w jego ramach kombinację trzech elementów:
kreatywności, wolontariatu i sportu,

- napisać pracę badawczą Extended Essay, na którą uczeń powinien przeznaczyć ok. 50
godzin.

Ponadto, uczeń nie uzyska dyplomu Matury Międzynarodowej (IB Diploma), jeśli nie spełni
wymagań przedstawionych w dokumencie General regulations: Diploma Programme, a
mianowicie:
- nie zrealizuje programu CAS (obejmującego: regularne aktywności ucznia + pisemne

refleksje dostarczane systematycznie Koordynatorowi CAS + wymagana dokumentacja),
- kandydat uzyskał łącznie ze wszystkich egzaminów maturalnych (ocenianych w skali 1-

7) mniej niż 24 punkty,
- nie zaliczył kursu TOK,
- nie napisał pracy Extended Essay,
- uzyskał ocenę E (niedostateczny) za pracę TOK essay lub pracę badawczą Extended

Essay,
uzyskał chociaż jedną ocenę 1 (bardzo słabą) z któregoś przedmiotu maturalnego,

- uzyskał trzy lub więcej ocen 2 (słabą),
- uzyskał cztery lub więcej ocen 3 (mierna),
- kandydat uzyskał mniej niż 12 punktów z trzech przedmiotów HL,
- kandydat uzyskał mniej niż 9 punktów z trzech przedmiotów SL,

kandydat dopuścił się złamania zasad uczciwości akademickiej.
Z każdego z sześciu egzaminów maturalnych do jakich uczeń musi przystąpić, można
uzyskać maksymalnie 7 punktów. Oprócz możliwych do uzyskania 42 punktów, można
zdobyć dodatkowe trzy punkty za wybitny poziom pracy badawczej (Extended Essay) oraz
pracy z Teorii Wiedzy. Dzięki temu, maksymalna liczba punktów do uzyskania to 45 pkt.
Uczeń klasy IB musi uzyskać ocenę co najmniej 4 z trzech przedmiotów realizowanych na
poziomie SL i trzech przedmiotów realizowanych na poziomie HL. Aby otrzymać dyplom IB,
musi zdobyć co najmniej 12 punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.
Dodatkowo, każdy uczeń musi uzyskać przynajmniej ocenę "zadowalającą" z Teorii Wiedzy
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oraz Extended Essay oraz zaliczyć mmimum 150 godzin prac społecznych działań
sportowo-kreatywnych w ramach CAS.

Współpraca szkoły z Organizacją Matury Międzynarodowej (IBO)
Odbywa się na następujących płaszczyznach:
1. IBO regularnie organizuje szkolenia metodyczne dla nauczycieli przedmiotów

egzaminacyjnych w celu podnoszenia ich kwalifikacji i zaznajamiania ich ze zmianami w
programach nauczania oraz w kryteriach oceniania, które ulęgają modyfikacji co kilka lat.

2. IBO organizuje co dwa lata konferencje regionalne oraz światowe przeznaczone dla
dyrektorów i koordynatorów programu IB . Podczas konferencji uczestnicy mają okazję
do wymiany doświadczeń z reprezentantami innych szkół, udział w warsztatach, panelach
dyskusyjnych, zapoznania się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi renomowanych
wydawnictw publikujących podręczniki i pomoce naukowe na potrzeby IB Diploma
Prograrnme.

3. IBO udostępnia nauczycielom platformę Online Curriculum Centre służącą do
pobierania aktualnych informacji na temat zmian programowych, nowych kryteriów
oceniania, analiz i wyników maturalnych z lat poprzednich, wymiany opinii z innymi
nauczycielami na forum.

4. W minionych 3 latach szkoła dwa razy gościła reprezentantów IBO w ramach wizyty
konsultacyjnej oraz wizyty autoryzacyjnej. Wizytatorzy udzielali rad dotyczących
wprowadzania programu IB, wskazywali kierunki rozwoju. Koordynator, którego funkcję
pełni wicedyrektor szkoły, jest w regularnym kontakcie w wymienionymi wyżej osobami,
które same będąc nauczycielami i koordynatorami IB z wieloletnim stażem służą radą i
pornocą.

5. W przyszłym roku odbędzie się wizytacja przedstawicieli IBO w trakcie sesji
egzaminacyjnej - maj 2016. Wizyta obserwatorów IB będzie miała na celu sprawdzenie
mi.in. czy szkoła zapewnia właściwe warunki do przeprowadzenia egzaminów
maturalnych IB, czy przestrzega wszelkich wymaganych procedur, zapewnia uczniom
pomoce naukowe niezbędne w czasie pisania egzaminu i czy zapewnia specjalne warunki
pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyżej wymienione wymogi
określa specjalny dokument dotyczący procedur przeprowadzania egzaminów
maturalnych IB.

6. Wizyta ewaluacyj na będzie miała miejsce w ternunie 5 lat od przyznania szkole
certyfikatu czyli w roku 2018 i potem w cyklu 5-letnim.

NACZEl~"\/ 'ł I" I' I"',)UKACJI


