


IB – INTERNATIONAL BACCALAUREATE
v non-profit foundation motivated by its mission to create a better world through education / 

organizacja non-profit motywowana misją tworzenia lepszego świata przez edukację

v It associates over 5,000 schools, over 70,000 teachers and more than
one milion students in 153 countries / zrzesza ponad 5 000 szkół, ponad 70 000 nauczycieli oraz 
ponad milion uczniów  w 153 krajach

v IB offers 4 types of educational programmes / IB oferuje cztery typy programów 
międzynarodowego kształcenia :

} Primary Years Programme – 3 – 12 year olds / lat
} Middle Years Programme – 11 – 16 year olds/  lat
} Diploma Programme – 16 – 19 year olds / lat
} Career - Related Programme – 16-19 year olds / lat



OUR SCHOOLS / NASZE SZKOŁY IB
Paddington Bear Children's Club (Nursery) / Klub Maluszka Misia Paddingtona

(wiek/age: 1 – 3 Górska 7) od/since 2018
Paddington Bear Kindergarten / Przedszkole Misia Paddingtona

(wiek/age: 3-5 Belwederska 6a) – od/since 1992 PYP
(Primary Years Programme)

Primary School No 95 / Prywatna Szkoła Podstawowa nr 95
(klasy/grades: 0-4 Stępińska 13 PYP

(Primary Years Programme)
Primary School No 95 / Prywatna Szkoła Podstawowa nr 95

Klasy/grades: 5-8 Belwederska 6a) – od/since 2012 MYP
(Middle Years Programme)

High School / Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32
(klasy: 1-4 Belwederska 6a) – od/since 1992 DP

(Diploma Programme)



OUR SCHOOLS / NASZE SZKOŁY

v Established in 1992, Monnet International School is the first school complex in 
Poland to offer International Baccalaureate Organization programs at all levels: in 
kindergarten, primary school and high school. We ensure the highest quality of education thanks to 
the continuation of the program and well-qualified staff.

v Założona w 1992 roku Monnet International School to pierwszy w Polsce kompleks szkół
oferujący programy International Baccalaureate Organization na wszystkich poziomach: 

w przedszkolu, szkole podstawowej i liceum. Dzięki kontynuacji programowej oraz 
świetnie wykwalifikowanej kadrze, zapewniamy najwyższą jakość międzynarodowej edukacji.



WHY MONNET IS OUR PATRON?
DLACZEGO MONNET JEST NASZYM PATRONEM?

v JEAN MONNET (1888-1979)

• Because he endeavoured to strengthen peace around the world./
Ponieważ starał się umacniać pokój na całym świecie

• Because he had a vision. He constructively changed Europe./
Ponieważ miał wizję. Konstruktywnie zmienił Europę. 

• He loved people and life. He had great aspirations./ 
Kochał ludzi i życie. Miał wielkie aspiracje.



OUR MISSION / NASZA MISJA

JOY OF LEARNING 
We ensure friendly, warm and creative atmosphere encouraging learning 

and individual development.

RADOŚĆ UCZENIA (SIĘ) 
Zapewniamy przyjazną, ciepłą i kreatywną atmosferę zachęcającą do nauki 

i indywidualnego rozwoju.



WHY IB? / DLACZEGO IB?

• International Baccalaureate® (IB) programmes aim to do more than other curricula 
by developing inquiring, knowledgeable and caring young 
people who are motivated to succeed. 

• Międzynarodowe programy Baccalaureate® (IB) mają na celu osiągnięcie więcej niż inne programy 
nauczania poprzez rozwijanie dociekliwych, wszechstronnych i opiekuńczych 
młodych ludzi, którzy są zmotywowani do odniesienia sukcesu. 

• We strive to develop students who will build a better world through intercultural 
understanding and respect.

• Staramy się rozwijać uczniów, którzy będą budować lepszy świat poprzez międzykulturowe 
zrozumienie i szacunek.



WHY THE IB IS DIFFERENT? / DLACZEGO PROGRAM IB JEST INNY?

The IB's programmes are different from other curricula because they/Programy IB różnią się od innych 
programów nauczania, ponieważ: 

• encourage students of all ages to think critically / zachęcają uczniów w każdym wieku do krytycznego 
myślenia 

• encourage students of all ages to consider both local and global contexts / zachęcają uczniów 
w każdym wieku do rozważenia kontekstów lokalnych i globalnych 

• develop multilingual students / rozwijają uczniów wielojęzycznych



WHAT DOES IB PROVIDE FOR US/ CO ZAPEWNIA NAM IB?

As an IB World School, we have access to:/ Jako szkoła IB-owska mamy dostęp do:

• high quality programmes of education, which support development of knowledgeable and inquiring 
students / wysokiej jakości programów edukacyjnych, które wspierają rozwój kompetentnych  

i dociekliwych uczniów 

• professional development that supports effective educators and collaborative professional learning 
communities / rozwoju zawodowego, który wspiera efektywnych nauczycieli i społeczności 

współpracujące w ramach kształcenia zawodowego 

• a worldwide network of highly respected IB World Schools, working together to share best practice / 
ogólnoświatowej sieci szanowanych szkół IB-owskich, współpracujących ze sobą w celu wymiany 

najlepszych praktyk



PRIMARY YEARS PROGRAMME

• Programme was introduced in 1997  (in our school in 2010) / 

program został wprowadzony w 1997 r. (w naszej szkole w 2010 r.)

• For children aged 3-12 (in our school 3-10) / dla dzieci w wieku 3-12 lat (w naszej szkole 3-10)

• Teaching in the spirit of international mindedness /Uczenie w duchu international mindedness



PRIMARY YEARS PROGRAMME

Transdisciplinary learning / Uczenie transdyscyplinarne

School year is divided into six units of inquiry around which the learning is planned / 

Rok szkolny jest podzielony na sześć projektów badawczych wokół których zbudowane jest całe nauczanie.

v Who we are / Kim jesteśmy
v Where we are in place and time / Gdzie jest nasze miejsce w czasie i przestrzeni

v How we express ourselves./ Jak wyrażamy siebie
v How the world works / Jak funkcjonuje świat

v How we organize ourselves / Jak jesteśmy zorganizowani
v Sharing the planet / Podział zasobów planety





IB LEARNER PROFILE / PROFIL UCZNIA IB

INQUIRER/ BADAJĄCY

CARING/ OPIEKUŃCZY
OPEN-MINDED/ OTWARTY

RISK TAKER/ PODEJMUJĄCY RYZYKO

COMMUNICATOR/ KOMUNIKUJĄCY SIĘ

BALANCED/ DBAJĄCY O RÓWNOWAGĘ

KNOWLEDGEABLE/ WSZECHSTRONNY

PRINCIPLED/ KIERUJĄCY SIĘ 
ZASADAMI

THINKER/ MYŚLĄCY

REFLECTIVE/ REFLEKSYJNY



IB LEARNER SKILLS / UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA IB

APPROACHES TO LEARNING / UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ

• SOCIAL SKILLS / UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
• RESEARCH SKILLS / UMIEJĘTNOŚCI BADAWCZE

• COMMUNICATION SKILLS / UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE 
• SELF-MANAGEMENT SKILLS / UMIEJĘTNOŚCI SAMOZARZĄDZANIA

• THINKING SKILLS / UMIEJĘTNOŚCI MYŚLENIA



HOW DO WE LEARN / JAK SIĘ UCZYMY

STUDENTS
UCZNIOWIE

check what we have
already known

sprawdzamy, co już 
wiemy

make predictions and 
draw conclusions

przewidujemy 
i wyciągamy wnioski

discover
odkrywamy 

learn outside
uczymy się na 

zewnątrz

cooperate with each
other to achieve a goal

współpracujemy ze 
sobą, żeby osiągnąć 

cel

develop
independence

rozwijamy 
samodzielność

create
tworzymy

carry out research, look for 
information

przeprowadzamy badania, 
szukamy informacji



TRANSDISCIPLINARY LEARNING / UCZENIE TRANSDYSCYPLINARNE

UNIT OF INQUIRY 
PROJEKT BADAWCZY

Polish
Język polski

English
Język 

angielski

Social studies
Nauki społeczne

Math
Matematyka

Physical 
Education

Wychowanie 
fizyczne

Science
Przyroda

Art
Sztuka

Music
Muzyka



WHAT WE LEARN IN PYP? / CZEGO UCZYMY SIĘ W PYP?

IB PYP Polish National Curriculum /
Polska podstawa programowa

Teachers and pupils together design their own units of 
inquiry
- Prior assessment, student’s questions
- Follow students’ interests
Nauczyciele i uczniowie wspólnie tworzą projekt 
badawczy:
- Ocena wstępna, pytania uczniów
- Podążanie za zainteresowaniami uczniów

Given learning outcomes on grade levels
Podane efekty uczenia na poziomie klasy

It concentrates on skills every child should develop
(how to teach)
Skupia się na umiejętnościach, które dzieci powinny 
rozwinąć (jak uczyć)

It concentrates on the essential knowledge every child
should have (what to teach)
Skupia się na podstawowej wiedzy, którą każde dziecko 
powinno zdobyć (czego uczyć)



ASSESSMENT / OCENIANIE

Prior assessment

Ocena wstępna

Before each unit of inquiry
Przed każdym projektem 

badawczym

Asking questions, sharing
experience

Zadawanie pytań, dzielenie 
się doświadczeniami

Formative assessment

Ocena kształtująca

Self assessment

Samoocena

Peer assessment

Ocena rówieśnicza

Summative assessment

Ocena końcowa

What we have learnt in a unit 
of inquiry

Czego nauczyliśmy się w 
projekcie badawczym

Performance, show, book, 
exhibition, interview etc
Przedstawienie, występ, 

książka, wystawa, wywiad itp..



WHY MONNET INTERNATIONAL SCHOOL? 
DLACZEGO MONNET INTERNATIONAL SCHOOL?

v Monnet International School implements three IB programmes: PYP, MYP, DP 

Monnet International School realizuje trzy programy IB - PYP, MYP i DP

v A well- chosen team of teachers / Dobrze dobrany zespół nauczycieli

v Small groups, child-friendly / Małe grupy przyjazne dla dziecka

v Individual approach to the child / Indywidualne podejście do dziecka

v Extra activities: eg. experiments, dances, ceramics /  Zajęcia dodatkowe: np. 
eksperymenty, tańce, ceramika

v Support from psychologist and language therapist / Wsparcie psychologa i logopedy



BENEFITS FOR STUDENTS / KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

v They receive a very high education / Otrzymują bardzo wysokie 
wykształcenie

v They are encouraged to think independently and take responsibility for their 
own learning / Są zachęcani do samodzielnego myślenia i brania 
odpowiedzialności za własną naukę

v They enjoy learning / Czerpią radość z nauki
v They develop their language skills / Rozwijają swoje umiejętności językowe
v They work with multicultural groups / Współpracują z grupami 

wielokulturowymi
v They ask questions and construct hypotheses / Zadają pytania i stawiają 

hipotezy



KINDERGARTEN / PRZEDSZKOLE

Address/ Adres: ul. Belwederska 6a

International Paddington Bear Kindergarten as a first one in 
Poland obtained IB certificate (2010) 

Międzynarodowe Przedszkole Misia Paddingtona jako pierwsze 
w Polsce otrzymało certyfikat IB (2010r)



IN OUR KINDERGARTEN / W NASZYM PRZEDSZKOLU

every day each group goes
outside

codziennie każda grupa 
wychodzi na dwór

2 teachers in the group
(Polish and English – speaking)

2 nauczycielki w grupie
(polsko i anglojęzyczna)

home-made meals, meals
prepared in the kitchen in the 

kindergarten

kuchnia domowa, 
posiłki przygotowywane na 

miejscu

12-16 children in the group
12-16 dzieci w grupie

opening hours: 7.30-17.30 
godziny otwarcia: 7.30-17.30



PLAN GRUPY PRZEDSZKOLNEJ
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

7.30 - 9.00 gry i zabawy gry i zabawy gry i zabawy gry i zabawy gry i zabawy

9.00 – 9.30 Projekty projekty projekty projekty projekty

9.30 – 10.00 śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie

10.00 – 12.00 projekty projekty (rytmika) projekty (rytmika) projekty projekty

12.00 – 13.00 spacer spacer spacer spacer spacer

13.00 – 13.30 obiad obiad obiad obiad obiad

13.30 – 14.00 odpoczynek po 
obiedzie

odpoczynek po 
obiedzie

odpoczynek po 
obiedzie

odpoczynek po 
obiedzie

odpoczynek po 
obiedzie

14.00 – 14.40 gry i zabawy gry i zabawy gry i zabawy gry i zabawy gry i zabawy

14.30 – 15.00 podwieczorek gimnastyka podwieczorek gimnastyka podwieczorek

15.00 – 15.30 gry i zabawy podwieczorek gry i zabawy podwieczorek gry i zabawy

15.30 – 16.00 gry i zabawy gry i zabawy gry i zabawy gry i zabawy gry i zabawy

Zajęcia 
dodatkowe do 
17.30

8.30-14.00 logopedia
15.00-15.30 

ceramika

8.30-12.00
psycholog

15.45-16.00 
eksperymenty

15.00-15.30 
taniec

15.30-16.00
balet

15.45-16.15
karate

15.00-15.40
Programowanie

KidsCode



KINDERGARTEN WEEKLY PLANNER
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

7.30 - 9.00 play time play time play time play time play time

9.00 – 9.30 units of inquiry units of inquiry units of inquiry units of inquiry units of inquiry

9.30 – 10.00 breakfast breakfast breakfast breakfast breakfast

10.00 – 12.00 units of inquiry units of inquiry
(music)

units of inquiry
(music)

units of inquiry units of inquiry

12.00 – 13.00 walk walk walk walk walk

13.00 – 13.30 lunch lunch lunch lunch lunch

13.30 – 14.00 nap/rest nap/rest nap/rest nap/rest nap/rest

14.00 – 14.40 play time play time play time play time play time

14.30 – 15.00 snack gymnastics snack gymnastics snack

15.00 – 15.30 play time snack play time snack play time

15.30 – 16.00 play time play time play time play time play time

Additional
classes
up to17.30

8.30-14.00 
speech therapy

15.00-15.30 ceramics

8.30-12.00
psychologist
15.45-16.00 
experiments

15.00-15.30 
dance

15.30-16.00
ballet

15.45-16.15
karate

15.00-15.40
Kids Code



PRIMARY SCHOOL / SZKOŁA PODSTAWOWA

Address / Adres: ul. Stępińska 13

Private Primary School has been implementing international
Programme IB PYP since 2012.

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 95 realizuje międzynarodowy 
program IB PYP od 2012r.



IN OUR SCHOOL / W NASZEJ SZKOLE

bilingual education
(Polish and English)/

edukacja dwujęzyczna 
(Język polski i angielski)

high level of Math 
education/

wysoki poziom 
matematyki

afternoon activities/
zajęcia popołudniowe

green camp/
zielona szkoła

Chinese lessons/
lekcje języka 
chińskiego

active methods of 
learning and teaching/

aktywne metody 
uczenia się i nauczania



WHAT IS AT THE END OF PYP?/ CZYM SIĘ KOŃCZY PYP?

PYP 
EXHIBITION

WYSTAWA PYP

ACTION

AKCJA

Learning should end with action

Proces uczenia powinien 
prowadzić do działania



PYP EXHIBITION / WYSTAWA PYP

ü Organized in grade 4 / Organizowana w klasie 4 

ü Lasts about 8 months / Trwa około 8 miesięcy 

ü Students – on the basis of their interests - come up with their own ideas for the central idea and lines 
of inquiry / Uczniowie – na bazie swoich zainteresowań – wymyślają swoją ideę główną oraz ścieżki 
badawcze 

ü The project ends with an official presentation of the results in front of the school community / Projekt 
kończy się uroczystym przedstawieniem wyników pracy przed szkolną społecznością 

ü After the Exhibition teachers’ team gives a reccomendation (feedback about student’s skills according
to the rules of IB programmes – attitude of IB student) / Po zakończonym projekcie zespół nauczycieli 
wystawia uczniom rekomendacje (informację zwrotną dotyczącą umiejętności pracy ucznia zgodnie z 
zasadami  programów IB – postawa ucznia IB) 



PYP EXHIBITION / WYSTAWA PYP



CONTACT WITH PARENTS / KONTAKT Z RODZICAMI

Primary School and kindergarten / Szkoła podstawowa i przedszkole:

• Student-led conferences (after unit of inquiry) / Konferencja z udziałem ucznia i rodzica (po projekcie badawczym)

• Semester meetings with teachers / Spotkania semestralne z nauczycielami 

• Parents as experts, engaged in Units of Inquiry / Rodzice jako eksperci, zaangażowani w projekty PYP 

• PYP workshops for parents / Szkolenia PYP dla rodziców

Kindergarten / Przedszkole:

• Individual meetings with parents about school readiness (the oldest group) Spotkania indywidualne w sprawie gotowości szkolnej 

(grupa najstarsza)

• Information about planned activities send every week by email / Cotygodniowa informacja mailowa o planowanych aktywnościach

• Information given by the teachers every day / Codzienna informacja przekazywana przez nauczycieli / Wystawy uczniowskie, święta, 

przedstawienia / students’ exhibitions, celebrations, shows

Primary School / Szkoła podstawowa:

• Information send by emails and online register „Librus” / Informacja wysyłana za pomocą email oraz dziennika elektronicznego „Librus”

• Three-way conferences (student-parent-teacher) / Konferencje trójstronne (uczeń-rodzic-nauczyciel)



ENROLLMENT / REKRUTACJA

KINDERGARTEN / PRZEDSZKOLE PRIMARY SCHOOL / SZKOŁA PODSTAWOWA
1) Interview with vice principal of the kindergarten

and seeing the kindergarten building / Rozmowa z 
wicedyrektorem przedszkola oraz obejrzenie 
placówki

1) Filling out an application for admission to primary school/
Wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły

2) Filling out an application for admission to 
kindergarten / Wypełnienie podania o przyjęcie do 
przedszkola

2) Attending a recruitment meeting / Wzięcie udziału w 
spotkaniu rekrutacyjnym

3) Our kindergarten graduates do not undergo the 
recruitment process / Absolwenci przedszkola są 
zwolnieni ze szkolnej rekrutacji

3) Second step – if necessary (recruitment team doubts, lack of 
child cooperation during the first stage caused e.g. by stress) -
individual meeting of a child with a school psychologist – the 
date is set by the school Drugi etap rekrutacji – w razie 
potrzeby (wątpliwości zespołu rekrutacyjnego, brak 
współpracy dziecka podczas pierwszego etapu spowodowane 
np. stresem)  indywidualne spotkanie dziecka z panią 
psycholog – termin ustalany przez szkołę 



INTEGRATION MEETING IN SCHOOL / 
SPOTKANIE INTEGRACYJNE W SZKOLE

June 30th, 2020 between 11a.m. – 1.00 p.m. 
Integration meeting for the future MIS students and induction

meeting for new parents

30 czerwca 2020 między 11.00 a 13.00 
spotkanie integracyjne dla przyszłych uczniów MIS i 

organizacyjne dla rodziców 



WHY IT IS WORTH LEARNING AT OUR SCHOOL ACCORDING TO KIDS?
DLACZEGO WG DZIECI WARTO UCZYĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE?

nice atmosphere / miła atmosfera open –minded teachers/otwarci nauczyciele

we have fun/ świetnie się bawimy

everybody knows each other / wszyscy się znają

we meet people from other countries / poznajemy ludzi z innych krajów

very interesting lessons /bardzo ciekawe lekcje 

we develop our passions / rozwijamy nasze pasje




