Warszawa, ……………

WARUNKI UCZESTNICTWA
w programie International Baccalaureate Diploma Programme
w XXXV Liceum ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujezycznymi im. Bolesława Prusa
w Warszawie

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję następujące warunki:
I.
Warunki:
1. W oddziałach międzynarodowych nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania
ustalonym przez IBO oraz zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie oddziałów
międzynarodowych.
2. Ucznia i szkołę obowiązują zasady opisane w dokumencie„General regulations –
DiplomaProgramme”.
3. Przedmioty realizowane w programie IB DP oraz liczbę miejsc w poszczególnych grupach
przedmiotowych szkoła ogłasza do 1 października roku poprzedzającego rozpoczęcie realizacji
programu.
4. O kolejności i przydziale do wybranych grup przedmiotowych decydują następujące osiągnięcia
uczniów (ich kolejność odpowiada kolejności rekrutowania do poszczególnych grup):
1) Tytuł laureata lub finalisty olimpiady z dowolnego przedmiotu;
2) Ocena bardzo dobra z deklarowanego przedmiotu oraz rekomendacja nauczyciela danego
przedmiotu;
3) Wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego, ocena z deklarowanego przedmiotu oraz średnia ocen;
4) Z przedmiotów nie objętych planem nauczania w klasie 1 i 2 (np. Business Management)
podstawą kwalifikacji jest wykonanie zadania zleconego przez nauczyciela oraz prezentacja
wyników przed zespołem nauczycieli.
5. W klasie 1 i 2 uczniowie obowiązkowo wykonują projekt przygotowujący do zajęć CAS
(Creativity, Activity, Service) realizowanych w ramach IB DP.
6. Wszystkie wyznaczone przez szkołę (koordynatora programu i nauczycieli) terminy są dla
wszystkich uczniów obowiązujące i ostateczne.
II.
Koszty
1. Zakup podręczników do programu IB (klasy 3 i 4) (w zależności od wybranych przedmiotów,
koszt jednej pozycji ok. 150-250 PLN, 1-2 pozycje do każdego przedmiotu na 2 lata nauki).
2. Współfinansowanie obsługi programu (szkolenia, korespondencja, materiały)
▪ w klasie 3 (1 rok IB DP) 300 PLN / miesiąc,
▪ w klasie 4 (2 rok IB DP) 100 PLN / miesiąc.
3. Opłata egzaminacyjna za koszty organizacji egzaminu dla International Baccalaureate
Organisation w Genewie ok. 600 EUR (rok szkolny 2019/20; dla sześciu przedmiotów oraz
elementów CORE).
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podpis rodziców/ opiekunów
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podpis ucznia

