
 
 
 

 

 

 
 

 

ZASADY REKRUTACJI DO I IB DP 

 

Klasa I IB DP (III liceum) 

1. Do klasy I IB DP może kandydować uczeń I i II klasy polskiego liceum ogólnokształcącego 

lub z równorzędnym wykształceniem zdobytym za granicą. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w kwietniu. Dopuszcza się dodatkowe 

postępowanie kwalifikacyjne przed rozpoczęciem roku szkolnego w przypadku wolnych 

miejsc w szkole. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

 

Dla uczniów klasy II pre-DP IB PLO nr 32: 

a) uzyskanie rekomendacji od nauczycieli 3 przedmiotów, które uczeń chce wybrać na HL. 

- w przypadku matematyki, języka francuskiego B i języka niemieckiego B potrzebna jest 

rekomendacja również na poziomie SL, 

- wszyscy uczniowie muszą uzyskać rekomendację z j. angielskiego, 

− przyjmuje się, że rekomendację na Business Management i ekonomię należy uzyskać z 

przedmiotu przedsiębiorczość, 

− warunkiem otrzymania rekomendacji na poziom rozszerzony (HL) jest otrzymanie co 

najmniej bardzo dobrej (5) oceny z danego przedmiotu oraz średniej ocen co najmniej 4,00, 

na koniec śródrocznego okresu klasyfikacji klasy II pre-DP, 

− uczniowie, którzy chcą otrzymać rekomendację na język angielski A HL i SL i język angielski 

B HL, muszą na koniec śródrocznego okresu klasyfikacji uzyskać ocenę bardzo dobrą (5) lub 

celującą (6) z języka angielskiego, pisania akademickiego (Academic Writing) i języka i 

literatury (Language and Literature). W przypadku języka angielskiego B HL możliwe jest 

uzyskanie rekomendacji w przypadku otrzymania jednej oceny dobrej (4) z Academic Writing 

lub Language and Literature. 

− uczniowie, którzy chcą otrzymać rekomendację z języka angielskiego muszą na koniec 

śródrocznego okresu klasyfikacji kl. II pre-DP uzyskać ocenę bardzo dobrą (5) lub celującą (6) 

z j. angielskiego i ocenę co najmniej dobrą (4) z Academic Writing i Language and Literature. 

− rekomendacja zostaje utrzymana, jeżeli wyniki ucznia na koniec roku nie ulegną obniżeniu. 

 

b) rozmowę kwalifikacyjną, 

c) analizę frekwencji (dopuszcza się maksymalnie 20% nieobecności w roku szkolnym), 



 
 
 

 

 

 
 

 

d) uczeń, który nie otrzyma rekomendacji z któregoś z wybranych przedmiotów lub wybiera 

psychologię albo Visual Arts, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu/grupy 

przedmiotowej razem z kandydatami spoza PLO 32. 

 

Dla kandydatów spoza PLO nr 32: 

 

a) pisemny egzamin z języka angielskiego (na poziomach A lub B) oraz trzech przedmiotów, 

które uczeń będzie realizował na poziomie rozszerzonym (w przypadku Matematyki A&A, 

języka francuskiego B i języka niemieckiego B wymagany jest egzamin na poziom SL i HL), 

b) rozmowę kwalifikacyjną, 

c) świadectwo z ocenami z kl. I LO i zaświadczenie z ocenami z 1 semestru kl. II LO. 

 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwolnić kandydata z całości lub 

części procedury kwalifikacyjnej. 

 

5. Zwolnienia z egzaminów z poszczególnych przedmiotów mogą dotyczyć kandydatów 

legitymujących się certyfikatem MYP z liczbą punktów 6 lub 7 oraz laureatów i finalistów 

olimpiad przedmiotowych. 

 

6. Zwolnienia z egzaminu z języka angielskiego mogą dotyczyć kandydatów posiadających 

CAE lub CPE. 

 

7. Przy jednakowej liczbie punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo mają uczniowie PLO nr 32. 

 

8. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja egzaminacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli programu IB DP. Przewodniczącym komisji jest 

dyrektor lub koordynator programu IB DP. 

 

9. Egzaminatorzy przygotowują zestawy zadań, opracowują kryteria ocen oraz sprawdzają i 

oceniają prace. 

 

10. Do klasy I IB DP kandydatów przyjmuje dyrektor na podstawie wyników rekrutacji i na 

wniosek szkolnej komisji rekrutacyjnej. 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY II IB DP 

 

Do programu IB DP może przystąpić uczeń realizujący program IB DP w innej szkole, 

spełniający następujące warunki:  

1) uczeń musi wybrać przedmioty i poziomy oferowane przez PLO 32 (formularz),  

 

2) uczeń musi przedstawić dokumentację realizacji programu w poprzedniej szkole:  

a) Language A: lista lektur, egzaminy ustne, WT,  

b) Language B: lista zrealizowanych tematów i opcji,  

c) Individuals and Societies: zrealizowany materiał, zaawansowanie prac nad 

 Internal Assessment,  

d) Experimental Sciences: zrealizowany materiał, lista ocenionych raportów z 

 laboratoriów, liczba godzin laboratoriów,  

e) Mathematics: zrealizowany materiał, stan prac nad Internal Assessment,  

f) Visual Arts: lista prac, Process Portfolio i Comparative Study,  

g) TOK: prezentacja, esej,  

h) CAS - dokumentacja działalności i opinia koordynatora CAS,  

i) informację o zaawansowaniu prac nad EE,  

j) opinię od koordynatora macierzystej szkoły.  

 

3) na podstawie informacji przedstawionych przez ucznia, po konsultacji z nauczycielami 

pracującymi w Diploma Programme, decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje 

koordynator IB. 


