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We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz 

poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz 

Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów 

w duchu uniwersalnych wartości moralnych i humanistycznych, tolerancji, patriotyzmu, 

solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej oraz zrozumienia 

międzykulturowego. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania 

pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy zarówno na dobro podopiecznych i 

ich przyszłość (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego 

i fizycznego rozwoju uczniów), jak i ich gotowość do zaangażowania się na rzecz drugiego 

człowieka i otaczającego świata. Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy 

kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia. 

Przygotowujemy młodzież do odpowiedzialnego i aktywnego funkcjonowania w świecie 

ludzi dorosłych oraz do pełnienia różnych ról społecznych poprzez rozwój osobowości, 

wrażliwości, empatii i asertywności. Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są 

najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami 

zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. 

 

 

 

 

 

1. Zasady naboru do oddziałów realizujących programy matury międzynarodowej. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie jest czteroletnią ogólnokształcącą 

szkołą ponadpodstawową realizującą drugi poziom kształcenia w polskim systemie oświaty, 

który kończy się egzaminem maturalnym. 

W II LO im. Mieszka I w Szczecinie uczniowie mogą realizować programy: 

 IB MYP w 1 i 2 roku edukacji (MYP 4 i MYP 5), 

 IB DP w 3 i 4 roku edukacji (DP 1 i DP 2). 

Zasady rekrutacji do klas realizujących wymienione programy są regulowane zasadami 

przyjętymi w polskim prawie oświatowym oraz dostosowane do specyfiki kształcenia w 

programie matury międzynarodowej. 



1.1. ZASADY REKRUTACJI DO KLASY REALIZUJĄCEJ  IB MYP 

Kandydaci do klasy pierwszej realizującej program MYP są przyjmowani na podstawie 

łącznej liczby punktów uzyskanych w ramach procesu rekrutacyjnego zgodnego z 

obowiązującymi przepisami polskiego prawa oświatowego. 

Punkty przyznawane są za: egzamin końcowy wcześniejszego etapu edukacji, ocen na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, szczególne osiągnięcia edukacyjne z 

wcześniejszego etapu kształcenia i dodatkowo z przeprowadzonego przez szkołę egzaminu 

sprawdzającego znajomość języka angielskiego. 

1.2. ZASADY PRZYJĘCIA  DO KLASY REALIZUJĄCEJ IB DP 

1.2.1. Aby uczeń został przyjęty do klasy realizującej IB DP musi spełnić następujące 

kryteria: 

1.2.1.a.      Uzyskać promocję z klasy 2 IB, która realizowała program IB MYP w II LO 

im. Mieszka I w Szczecinie, do klasy 3 IB, która realizuje program IB DP. 

1.2.1.b.      Złożyć w klasie 2 IB deklarację wyboru przedmiotów i ich poziomów do 

realizacji w programie IB DP  z uwzględnieniem następujących kryteriów:  

- przy wyborze poziomu rozszerzonego kandydat powinien w klasie 2 IB (MYP 5) 

uzyskać ocenę roczną co najmniej 5 IB. 

- przy wyborze poziomu podstawowego z przedmiotów: historia, geografia, biologia, 

chemia, informatyka, fizyka kandydat powinien w klasie 2 IB (MYP 5) uzyskać ocenę 

roczną co najmniej 4 IB. Warunek uzyskania oceny 4 IB przy wyborze poziomu 

podstawowego nie dotyczy przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, 

matematyki oraz języków z drugiej grupy. Zasady udziału w grupach językowych 

reguluje dokument Language Policy. 

- matematyka jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich, przy czym jeden z 

dwóch poziomów matematyki rozszerzonej mogą wybrać kandydaci, którzy w klasie 

2 IB (MYP 5) realizowali matematykę na poziomie rozszerzonym. Uczniowie, którzy 

nie spełniają tego warunku, muszą zdać egzamin klasyfikacyjny z zakresu 

rozszerzonego co najmniej na ocenę 5 IB. Uczniowie, którzy nie uzyskali 5 IB, 

realizując poziom rozszerzony w klasie 2 IB, mogą również przystąpić do egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

1.2.2. Decyzją dyrektora szkoły do klasy może być  przyjęty uczeń, który nie jest 

absolwentem klasy 2 IB II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie realizującej program IB 

MYP, pod warunkiem, że spełni jedno z poniższych kryteriów: 

- uczeń zdał egzamin GCSE lub jego odpowiednik, 

- uczeń realizował program IB MYP w innej szkole i uzyskał promocję z klasy MYP 5 

do IB DP 1.    



- uczeń uzyskał promocję do klasy 3 w innej ogólnokształcącej szkole 

ponadpodstawowej i zdał egzamin wstępny do klasy IB DP sprawdzający wiedzę z 

języka angielskiego, języka polskiego, matematyki i wiedzy ogólnej (biologii, chemii, 

fizyki, geografii i historii).  

1.3. Decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor szkoły. 

 

2. Zasady wspierania uczniów przy wyborze przedmiotu i poziomu do realizacji  w 

klasie  IB DP. 

 

 

W trakcie realizacji programu MYP pedagog szkolny prowadzi z uczniami zajęcia 

zawodoznawcze, które mogą być wskazówką przy wyborze zestawu przedmiotów. 

Koordynatorzy programów MYP i DP prowadzą zajęcia konsultacyjne dla uczniów i ich 

rodziców. Ponadto uczniowie biorą udział w zajęciach z absolwentami IB oraz 

reprezentantami uczelni zagranicznych, na których poznają zasady rekrutacji. 

 

W klasie 2 IB uczniowie na zajęciach danego przedmiotu zostają zapoznani ze specyfiką 

przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym w systemie DP. Mogą także 

konsultować swoje wybory z nauczycielami programu DP.  

 

Przy wyborze zajęć i poziomu zajęć uczniowie powinni kierować się swoimi 

zainteresowaniami, uzdolnieniami, wymaganiami uczelni wyższych oraz osiągnięciami z 

danego przedmiotu uzyskanymi na koniec klasy 2 IB. Szczegółowe wymagania określa punkt 

1.2.1.b.  

 

Zasady kwalifikacji do grup językowych reguluje dokument Language Policy. 

 

 

3. Dostępność informacji o kryteriach naboru do oddziałów MYP i DP. 

 

Zasady rekrutacji do oddziałów IB MYP w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I 

dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, kandydatów i ich rodziców/opiekunów 

prawnych na stronie internetowej szkoły, odpowiedniej stronie Urzędu Miejskiego 

(https://nabor.pcss.pl/szczecin) oraz podczas corocznych Dni Otwartych szkoły. 

Zasady przyjęcia do oddziałów IB DP  w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I,  dla 

absolwentów oddziałów MYP w II LO określone w pkt. 1.2.1. są szczegółowo przedstawiane 

uczniom i ich rodzicom przez koordynatorów w klasie 2 IB . Ponadto są dostępne dla 

wszystkich na stronie internetowej szkoły.  Zasady przyjęcia do IB DP dla innych 

absolwentów określone w pkt. 1.2.2. są dostępne na stronie internetowej szkoły.  


