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ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO KLASY Z PROGRAMEM MATURY 
MIĘDZYNARODOWEJ  W 2021 r. 

W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁODZI 
 

 

 

Program Matury Międzynarodowej to dwuletni program szkoły średniej realizowany 

w trzeciej i czwartej klasie liceum ogólnokształcącego na podstawie Ustawy Prawo  

Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 z późn. zm.). 

W programie mogą wziąć udział uczniowie, którzy otrzymali promocję do trzeciej 

klasy liceum ogólnokształcącego i zostali zakwalifikowani do programu zgodnie z zasadami 

określonymi przez Komisję Kwalifikacyjną. 

 

 
§1 

1. O przyjęcie do klasy z programem Matury Międzynarodowej (trzecia klasa liceum) może 

ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym ukończy drugą klasę liceum 

ogólnokształcącego i w czerwcu otrzyma promocję do klasy trzeciej. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy z programem Matury Międzynarodowej 

dokonują rejestracji online (link podany na stronie szkoły w zakładce Rejestracja 

online do klasy IBDP), w terminie od 1 maja do 21 maja 2021 roku oraz składają 

w sekretariacie szkoły deklarację uczestnictwa w programie Matury Międzynarodowej 

podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata (dokument do pobrania 

na stronie szkoły w zakładce Rejestracja online do klasy IBDP). 

 
 

§2 
 
1. Warunkiem zakwalifikowania kandydatów ubiegających się o miejsce w programie 

Matury Międzynarodowej jest: 

1) w przypadku uczniów klas pre-IB IV LO: 

a. Ocena co najmniej dobra (4) z języka angielskiego uzyskana w klasyfikacji 

końcoworocznej w drugiej klasie liceum; 

b. Ocena co najmniej dostateczna (3) z matematyki oraz z języka polskiego  

w klasyfikacji końcoworocznej w drugiej klasie liceum; 



c. Co najmniej 75% frekwencja w drugiej klasie liceum. 

 

Ponadto w postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą: 

d. średnia ocen końcoworocznych na koniec drugiej klasy liceum z przedmiotów, 

które są oferowane w programie DP ( j. polski, matematyka, j. angielski, drugi 

język obcy, geografia, historia, biologia, fizyka, chemia); 

e. wynik rozmowy kwalifikacyjnej.  

2) w przypadku uczniów klas innych niż pre-IB w IV LO oraz uczniów spoza IV LO:  

a. ocena co najmniej bardzo dobra (5) z języka angielskiego uzyskana w klasyfikacji 

końcoworocznej w drugiej klasie liceum; 

b. oceny co najmniej dostateczna (3) z matematyki oraz języka polskiego w 

klasyfikacji końcoworocznej w drugiej klasie liceum; 

c. co najmniej 75% frekwencja w drugiej klasie liceum. 

 

Ponadto w postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą: 

d. wynik testu kompetencyjnego z języka angielskiego na poziomie co najmniej 50%; 

e. średnia ocen końcoworocznych na koniec drugiej klasy liceum z przedmiotów, 

które są oferowane w programie DP ( j. polski, matematyka, j. angielski, drugi 

język obcy, geografia, historia, biologia, fizyka, chemia); 

f. wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

3) w przypadku uczniów powracających z zagranicy: 

a. ukończenie drugiej klasy liceum lub jej odpowiednika w innym systemie 

edukacyjnym (10 klasa); 

b. wynik testu kompetencyjnego z języka angielskiego na poziomie co najmniej 50%; 

c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. W przypadkach szczególnych, między innymi absencji wynikającej ze zdarzeń losowych, 

decyzję podejmuje Komisja Kwalifikacyjna. 

3.  Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt rekrutacyjnych. Punkty rekrutacyjne 

przyznawane są za: 

1) W przypadku uczniów klas pre-IB IV LO 
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a. Średnia ocen z przedmiotów nauczanych w programie ( j. polski, matematyka,  

j. angielski, drugi język obcy, geografia, historia, biologia, fizyka, chemia) 

– waga 40%; 

b. Ocena końcoworoczna z języka angielskiego w drugiej klasie liceum – waga 40%; 

 

c. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej – max. 20 pkt - waga 20%. 

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej: 

A. autoprezentacja (kreatywność, przygotowanie, sposób prezentowania, 

umiejętność wypowiadania się, postawa, etc): max 5 pkt; 

B. umiejętności językowe: max 10 pkt; 

C. wiedza na temat programu DP: max 5 pkt. 

2) W przypadku uczniów spoza klas pre-IB IV LO i spoza IV LO: 

a. Średnia ocen z przedmiotów nauczanych w programie ( j. polski, matematyka,  

j. angielski, drugi język obcy, geografia, historia, biologia, fizyka, chemia) 

– waga 40%, 

b. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej – max. 20 pkt, waga 20%. 

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej: 

A. autoprezentacja (kreatywność, przygotowanie, sposób prezentowania, 

umiejętność wypowiadania się, postawa, etc): max 5 pkt; 

B. umiejętności językowe : max 10 pkt; 

C. wiedza na temat programu DP: max 5 pkt.  

c. Wynik testu kompetencyjnego z języka angielskiego – waga 40%. 

3) W przypadku uczniów powracających z zagranicy:  

a. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej – max. 20 pkt - waga 20%. 

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej: 



A. autoprezentacja (kreatywność, przygotowanie, sposób prezentowania, 

umiejętność wypowiadania się, postawa etc): max 5 pkt; 

B. umiejętności językowe : max 10 pkt; 

C. wiedza na temat programu DP: max 5 pkt.  

b. Wynik testu kompetencyjnego z języka angielskiego – waga 80%. 

W przypadku kandydatów, o których mowa w §5 pkt.2, wynik testu kompetencyjnego 

wynosi maksymalną liczbę punktów możliwych do przyznania.  

 

 

§3 

Rozmowa kwalifikacyjna 

1. Każdy kandydat zobowiązany jest do przygotowania 5-minutowej multimedialnej 

autoprezentacji w języku angielskim, po której nastąpi 5-minutowa rozmowa z Komisją. 

2. W autoprezentacji kandydat powinien zawrzeć następujące treści: 

− swoje zainteresowania i pasje; 

− predyspozycje; 

− dotychczasowa sukcesy szkolne i pozaszkolne; 

− uzasadnienie chęci nauki w programie DP; 

− ambicje naukowe. 

 

3. W czasie rozmowy kandydat powinien wykazać się:  

− podstawową wiedzą na temat programu DP, kluczowych wymagań, oraz profilu 

ucznia IB; 

− pomysłem na temat pracy maturalnej Extended Essay (przedmiot eseju, pytanie 

badawcze); 

− elokwencją; 

− sprawnym i poprawnym posługiwaniem się językiem angielskim. 

 

 

§4 

Test kompetencyjny z języka angielskiego 

1. Kandydaci wymienieni w §2 poz. 2) i 3) są zobowiązani przystąpić do testu 

kompetencyjnego z języka angielskiego. 
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2. Zakres materiału jest  opublikowany na stronie szkoły pod zakładką Matura 

Międzynarodowa > Rekrutacja > Test kompetencyjny z języka angielskiego. 

3. Do  testu kompetencyjnego może przystąpić jedynie zarejestrowany kandydat  

(patrz: § 1 pkt 2). 

4. Kandydaci wchodzą do sali egzaminacyjnej wg listy po uprzednim okazaniu dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem.  

5. W czasie trwania egzaminu pisemnego, zdający nie powinien opuszczać sali 

egzaminacyjnej; w szczególnie uzasadnionych przypadkach zdający może uzyskać zgodę 

na opuszczenie sali. Na czas nieobecności zdający przekazuje arkusz egzaminacyjny. 

 

 

§5 

1. Uczeń wymieniony w §2 poz. 1) niezakwalifikowany do programu Matury 

Międzynarodowej może kontynuować naukę w wybranym oddziale klasy trzeciej 

w miarę wolnych miejsc.  

2. Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego, których językiem ojczystym 

lub pierwszym językiem jest język angielski, są zwolnieni z testu kompetencyjnego 

z języka angielskiego. 

 

 

§6 

1. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy trzeciej z programem Matury Międzynarodowej 

podejmuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie uzyskanych wyników.  

2. Kandydat, który dopuści się zachowania niezgodnego z zasadami 

akademickiej uczciwości na którymkolwiek etapie postępowania rekrutacyjnego 

(np. będzie korzystał z niedozwolonych materiałów w trakcie testu kompetencyjnego) 

zostanie skreślony z listy kandydatów  bez  możliwości ponownego przystąpienie do  

postępowania  rekrutacyjnego.  

3. Koordynator programu Matury Międzynarodowej ogłasza listę kandydatów przyjętych 

do klasy 3 DP w terminie określonym w kalendarzu rekrutacji do klasy z programem 

Matury Międzynarodowej, udostępnionym na stronie szkoły.  

 



 

§7 

1. W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, w szczególności w związku 

ze zmianą miejsca zamieszkania ucznia może on być przyjęty do klasy z programem 

Matury Międzynarodowej w ciągu roku szkolnego, pod warunkiem, że w danym roku 

szkolnym był uczniem programu Matury Międzynarodowej w innej szkole IB.  

2. Różnice programowe w realizacji wybranych przedmiotów wynikające z okoliczności, 

o których mowa w § 7 pkt 1. uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli 

prowadzących dane przedmioty. W przypadku braku przedmiotu w ofercie szkoły uczeń, 

o którym mowa w § 7 pkt 1 wybiera inny przedmiot z tej samej grupy przedmiotowej.  

 

§8 

1. Dla kandydatów powracających z zagranicy, którzy z uwagi na organizację roku 

szkolnego w swoich szkołach nie mogą przystąpić do testu kompetencyjnego z języka 

angielskiego i do rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie, dopuszcza 

się możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w dodatkowym terminie.  

 

 

§9 

1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas z programem Matury 

Międzynarodowej dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli programu Matury 

Międzynarodowej szkolną Komisję Kwalifikacyjną, z koordynatorem programu Matury 

Międzynarodowej jako przewodniczącym, oraz określa zadania członków komisji.  

2. Do zadań Komisji Kwalifikacyjnej należy:  

a) podanie do wiadomości informacji o zasadach przystąpienia 

do programu Matury Międzynarodowej w danym roku szkolnym; 

b) ustalenie zakresu materiału z języka angielskiego obowiązującego na teście 

kompetencyjnym; 

c) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami; 

d) przeprowadzenie testu kompetencyjnego z języka angielskiego (dotyczy kandydatów 

określonych w §2 p 2) i 3) ). 



 

7 
 

3. Komisja Kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający listę kandydatów 

zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich 

wyniki.  

4. Protokół oraz testy kompetencyjne z języka angielskiego z danego roku przechowywane 

są w szkole do końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono postepowanie 

rekrutacyjne.  

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali w toku rekrutacji wynik 

kwalifikujący przekroczy liczbę wolnych miejsc, stworzona zostanie lista rezerwowa. 

Kandydat z listy rezerwowej może zostać przyjęty do klasy w sytuacji, gdy kandydat 

zakwalifikowany zrezygnuje z uczestnictwa w programie. O kolejności przyjęć z listy 

rezerwowej decyduje liczba uzyskanych punktów.  

6. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej związane z kwalifikacją uczniów do programu Matury 

Międzynarodowej są ostateczne. 

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną IV LO w dniu: 13.11. 2020 r. 


