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Monnet International School: Przedszkole Niepubliczne 

ul. Górska 7 

00-740 Warszawa – Mokotów 

tel./fax: (0-22) 841 15 72 

e-mail: przedszkole@monnetinternationalschool.pl  

Koordynatorka PYP: pyp@maturamiedzynarodowa.pl 

 

Monnet International School: Prywatna Szkoła Podstawowa 

ul. Stępińska 13 

00-739 Warszawa - Mokotów 

Tel. 506 542 763 

Tel. (0-22) 841 29 91 

e-mail: sp@monnetinternationalschool.pl  

Koordynator PYP: 

pyp@maturamiedzynarodowa.pl 
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MISJA 

Filozofia naszej szkoły akcentuje interdyscyplinarne podejście do kształcenia uczniów, tak aby 

stawali się oni społecznie odpowiedzialnymi i krytycznie myślącymi obywatelami, zdającymi 

sobie sprawę z różnorodności świata. Naszą misją jest rozbudzać ciekawość uczniów, tak by 

mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie. Dobrze zbilansowany program pozwala im 

dowiadywać się, jak szanować inne kultury, jak również wspierać własne opinie i idee. 

Skupiamy się na rozwoju uczniów - społecznym, fizycznym, emocjonalnym i kulturalnym, jako 

wzmocnieniu ich drogi naukowej. Definiujemy międzynarodową edukację jako 

wielopoziomowy, ciągły proces, pomagający uczniom zrozumieć i reagować na nowe 

wyzwania stawiane przez współczesny świat. Jest to wspólna cecha programów stworzonych 

w zgodzie z międzynarodowymi standardami i metodami nauczania. Wszystkie programy 

wprowadzane w naszej szkole dążą do zwiększania wrażliwości ucznia na potrzeby innych. 

Pomagają one także młodym ludziom znaleźć ich miejsce w międzynarodowej wspólnocie 

i rozwijają potrzebę bycia aktywnymi członkami globalnej społeczności. Dążymy do rozwijania 

w uczniach : 

- wrażliwości na doznania innych, 

- cech charakteru opisanych w sylwetce ucznia IBO, 

- postaw, które są ważnym elementem programu, 

- umiejętności podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań jako rezultatu procesu 

uczenia się. 

 

PROFIL UCZNIA 

Programy IB kładą nacisk na znaczenie rozwoju osobowości uczniów i nauczycieli. Zgodnie  

z tym przyznają, że wiedza i umiejętności są bardzo ważne, ale nie wystarczają do wychowania 

obywatela świata XXI wieku. Dlatego też proponują kształtowanie pewnych postaw wobec 

ludzi, środowiska i edukacji, dzięki którym możliwy jest rozwój człowieka wyposażonego 

w cechy z Profilu Ucznia. 

BADAJĄCY Rozwijamy naszą naturalną ciekawość. Zdobywamy umiejętności niezbędne 

do badania świata, pokazujemy niezależność w uczeniu się. Cieszymy się z aktywnego uczenia 

trwającego przez całe życie. 

WSZECHSTRONNI Poznajemy pojęcia, idee i kwestie o znaczeniu lokalnym i światowym. 

Zdobywamy dogłębną wiedzę i rozwijamy rozumienie w obrębie wielu dziedzin wiedzy. 
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MYŚLĄCY Podejmujemy inicjatywę w korzystaniu z umiejętności krytycznego 

i twórczego myślenia w celu poznawania złożonych problemów oraz podejmowania 

przemyślanych i etycznych decyzji. 

KOMUNIKUJĄCY SIĘ Rozumiemy i wyrażamy idee i informacje - pewnie oraz twórczo 

- w więcej niż jednym języku poprzez różnorodne formy komunikacji. Pracujemy chętnie  

i efektywnie współdziałając z innymi. 

KIERUJĄCY SIĘ ZASADAMI Działamy w sposób prawy i uczciwy, z poczuciem 

sprawiedliwości i szacunku wobec innych osób, grup i społeczności. Ponosimy 

odpowiedzialność za swoje działania i ich konsekwencje. 

OTWARTCI Rozumiemy i cenimy swoją własną kulturę, historię życia, będąc jednocześnie 

otwartymi na perspektywy, wartości i tradycje innych osób, grup i społeczności. Poszukujemy 

różnych punktów widzenia i uczymy się na podstawie doświadczeń. 

OPIEKUŃCZY Okazujemy sympatię, współczucie i szacunek wobec potrzeb i uczuć 
innych. Jesteśmy zaangażowani i gotowi do działania w celu polepszenia życia innych i dbania  
o środowisko. 

PODEJMUJĄCY RYZYKO Podchodzimy do nowych i niepewnych sytuacji z odwagą  

i namysłem, jesteśmy niezależni w realizowaniu nowych zadań, pomysłów i strategii. 

Odważnie wyrażamy i bronimy tego, w co wierzymy. 

DBAJĄCY O RÓWNOWAGĘ Rozumiemy wagę równowagi intelektualnej, fizycznej  

i emocjonalnej w celu osiągnięcia dobrego samopoczucia swojego i innych. 

REFLEKSYJNI Podchodzimy z namysłem do swojej nauki i doświadczeń. Jesteśmy  

w stanie ocenić i zrozumieć swoje mocne i słabe strony w celu pracy nad nimi i rozwojem 

osobistym. 
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PROGRAM BADAWCZY 

Primary Years Programme (PYP) j e s t  m i ę d z y n a r o d o w y m  p r o g r a m e m  edukacyjnym 

przeznaczonym dla uczniów od 3 do 12 roku życia. Obejmuje zatem dzieci uczęszczające do 

przedszkola oraz szkoły podstawowej. W ramach tego programu uczniowie realizują projekty 

badawcze wybrane z sześciu tematów interdyscyplinarnych o znaczeniu globalnym: 

 

Kim jesteśmy 

Gdzie jesteśmy w czasie i przestrzeni 

Jak wyrażamy siebie 

Jak funkcjonuje świat 

Jak jesteśmy zorganizowani 

Podział zasobów planety 

 

W czasie realizacji wszystkich projektów badawczych uczniowie rozwijają wiedzę  

i umiejętności z zakresu: języka, matematyki, nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki, edukacji 

osobistej, społecznej i fizycznej. W czasie procesu nauczania i uczenia się kładziony jest nacisk 

na dostarczenie uczniom możliwości prowadzenia samodzielnych poszukiwań  

i badań. Celem programu jest bowiem przygotowanie uczniów do tego, by byli odkrywcami 

zarówno w klasie szkolnej, jak i poza nią, by czuli się odpowiedzialni za przebieg procesu 
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nauczania i pragnęli uczyć się przez całe życie. Uczniowie realizujący naukę w PYP uczą się 

myśleć twórczo, samodzielnie, rozwijają poczucie przynależności do społeczności oraz 

odpowiedzialności za siebie i innych. Otrzymują wsparcie konieczne dla ustalenia własnego 

systemu wartości, który będzie stanowił podstawę dla kształtowania w nich tolerancji  

i otwartości na wielokulturowość świata. PYP jest programem wystarczająco elastycznym, aby 

dostosować do niego wymagania polskiego programu nauczania oraz zapewnić jak najlepsze 

przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki w IB Middle Years Programme. 

Kluczowym elementem programu PYP jest tzw. ACTION, będąca przemyślanym  

i odpowiedzialnym działaniem dającym określone rezultaty i wynikającym z procesu uczenia 

się. Szkoły PYP powinny dawać uczniom możliwość wyboru sposobu działania, decydowania o 

nim oraz refleksji, aby mogli oni przyczyniać się do pozytywnych zmian w otaczającym nas 

świecie. 

 

REFLEKSJA 

 

WYBÓR            DZIAŁANIE 

 

W PYP każdy uczeń ma prawo i powinien mieć możliwość angażowania się w znaczące  

i celowe działania podejmowane indywidualnie albo we współpracy z innymi uczniami. 

Dobrowolne działania wykonywane na rzecz innych prowadzą do rozwoju osobistego  

i społecznego, a także sprzyjają kształtowaniu umiejętności współpracy, rozwiązywania 

konfliktów oraz krytycznego myślenia. Działania odbywające się poza klasą szkolną uważane są 

za szczególnie ważne, gdyż w sposób klarowny pokazują uwewnętrznienie się postaw  

i cech z profilu ucznia. 

 

KONFERENCJE 

Aby umożliwić wymianę informacji pomiędzy nauczycielami, uczniami oraz ich rodzicami, 

przedszkole i szkoła podstawowa organizują konferencje. Wyróżnia się następujące typy  

konferencji: 

KONFERENCJA NAUCZYCIEL – UCZEŃ ma na celu udzielenie uczniowi informacji zwrotnej  

w taki sposób, aby mógł on dokonać refleksji nad swoją pracą oraz rozwijać swoje 

umiejętności. Ten rodzaj konferencji prowadzony jest z każdym uczniem indywidualnie, 

najlepiej w dość częstych odstępach czasu. 
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KONFERENCJA NAUCZYCIEL-RODZIC ma na celu zapoznanie rodzica z postępami  

i potrzebami ucznia oraz z programem. Nauczyciel ma możliwość zebrania informacji o uczniu, 

udziela odpowiedzi na pytania rodzica i określa jego rolę w procesie nauczania. Zadaniem 

rodzica jest zapoznanie nauczyciela z kulturowym kontekstem, w jakim przebiega proces 

uczenia się. 

KONFERENCJA TRÓJSTRONNA angażuje ucznia, rodziców oraz nauczyciela. W czasie 

konferencji trójstronnej uczniowie prezentują swój poziom rozumienia omawianych treści 

oraz dokonują refleksji nad wykonanymi przez siebie pracami. 

KONFERENCJA PROWADZONA PRZEZ UCZNIA jest to konferencja, w której udział biorą rodzice 

i uczeń. Zadaniem nauczyciela i rodziców jest okazanie wsparcia zarówno w czasie konferencji, 

jak i po niej, by uczeń mógł wyciągnąć właściwe wnioski. 

WYSTAWA 

W ostatnim roku nauki zgodnie z Primary Years Programme uczniowie uczestniczą  

w wystawie, która jest kulminacją projektu badawczego. Uczestnictwo to wymaga od ucznia 

zaangażowania w pięć kluczowych elementów programu: wiedzę, pojęcia, umiejętności, 

postawy i działanie. Wystawa jest bardzo ważnym wydarzeniem dla ucznia i społeczności 

szkolnej PYP. Jest ona okazją do zaprezentowania przez ucznia cech Profilu Ucznia, które 

rozwijane były przez cały okres edukacji w duchu IBO. 

PORTFOLIO 

Szkoły IB są zobowiązane do dokumentowania procesu ucznia się i nauczania. Jedną  

z metod kolekcjonowania i przechowywania informacji jest portfolio. Przedstawia ono 

przedstawia postępy i rozwój ucznia w danym przedziale czasu. Umożliwia refleksję  

z nauczycielami, uczniami i rówieśnikami w celu rozpoznania słabych i mocnych stron ucznia 

oraz wyznaczeniu jego dalszych celów edukacyjnych. Portfolia przechowywane są  

w placówce, a uczniowie otrzymują je na zakończenie danego etapu edukacyjnego. Uczniowie 

oraz ich rodzice mają nieograniczone prawo wglądu do portfolio. 

 

RAPORTY 

W celu dostarczenia informacji dotyczącej wiedzy i umiejętności ucznia rodzice otrzymują 

raporty - dwa razy w roku w czasie spotkań semestralnych. 
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STRATEGIA JĘZYKOWA 

Przedszkole jest placówką dwujęzyczną, w której językami instrukcji są język polski i język 

angielski. W każdej grupie wiekowej obecni są dwaj nauczyciele – polsko- i anglojęzyczny. 

Nauczyciele języka polskiego oraz języka angielskiego pracują razem w czasie zajęć 

projektowych PYP. Wszyscy uczniowie, niezależnie od ich języka ojczystego, są zobowiązani do 

uczenia się obu języków. Żaden język nie ma statusu języka preferencyjnego. Oczekuje się, iż 

uczniowie dokonają postępów w zakresie obu tych języków. 

Szkoła podstawowa jest placówką, w której językami instrukcji są język polski i język angielski. 

W każdej klasie zajęcia i zabawy, odbywające się w ramach godzin dydaktycznych, 

prowadzone są w obu tych językach. Nauczyciele mają dowolność w wyborze aktywności 

prowadzonych w danym języku, jednak mają na uwadze, iż czas zajęć oraz zabaw 

prowadzonych w obu językach powinien być możliwie równy. Wszyscy uczniowie, niezależnie 

od ich języka ojczystego, są zobowiązani do uczenia się obu języków. Żaden język nie ma 

statusu języka preferencyjnego. Oczekuje się, iż uczniowie dokonają postępów w zakresie obu 

tych języków. 


