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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i finansowanie międzynarodowego programu MYP
(Middle Years Programme) realizowanego w oddziałach międzynarodowych w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500),
w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie
przy ul. Henryka Pobożnego 2 działań zmierzających do przystąpienia do realizacji programu MYP
(Middle
Years
Programme)
International
Baccalaureate
Organization
w oddziałach
międzynarodowych na poziomie klasy I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
§ 2. Wyraża się zgodę na finansowanie programu, o którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie posiada od 2011 roku uprawnienia do
prowadzenia w szkole programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma
Programme) – IB School No. 3885. Jest to prestiżowy program nauczania w ramach szkoły średniej,
umożliwiający uczniom zdanie egzaminu maturalnego akceptowanego w większości krajów na całym
świecie. Przedmioty w programie matury międzynarodowej podzielone na 6 grup realizowane są
w języku angielskim z wyłączeniem języka ojczystego - polskiego.
Zainteresowanie programem IBO z roku na rok wzrasta na całym świecie. Również oddziały
międzynarodowe w II LO każdego roku cieszą się najwyższym zainteresowaniem wśród kandydatów.
Absolwenci programu IBO realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym plasują się na czołowych
pozycjach światowego rankingu wyników egzaminów kończących program, tzw. „Matury
Międzynarodowej”. Renomowane uczelnie na wszystkich kontynentach chętnie przyjmują
absolwentów II LO stwarzając im dogodne warunki studiowania. Zapotrzebowanie na taki sposób
kształcenia (kształcenie w języku angielskim, wyniki honorowane na całym świecie) gwałtownie
wzrasta, a prowadzenie w szkole kształcenia w oparciu o program IBO przyczynia się do rozwoju
nie tylko szkoły, ale również całego miasta.
Program międzynarodowej matury to również szansa rozwoju zawodowego nauczycieli II LO.
Poprzez udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez IBO podnoszą stale swoje
kwalifikacje zawodowe. 8 nauczycieli pełni obecnie funkcje egzaminatorów maturalnych w IB,
sprawdzając prace uczniów z całego świata, a 3 osoby pracują w zespołach standaryzujących
i przewodniczą międzynarodowym zespołom egzaminatorów.
Obecnie kształcenie w oddziałach międzynarodowych w II LO odbywa się w oparciu o dwuletni
program DP (The Diploma Pogramme), który przypada na drugą i trzecią klasę trzyletniego liceum
ogólnokształcącego i kończy się egzaminami tzw. "Matury Międzynarodowej". Aby przygotować
uczniów do tego systemu nauczania, znacznie różniącego się od modelu polskiego, szkoła oferuje
obecnie zainteresowanym kandydatom naukę w klasie pre-IB (klasa I LO). Klasa ta realizuje
w całości podstawy programowe dla klasy pierwszej trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
wzbogacając go o dodatkowe treści. Realizacja programu IB DP odbywa się na podstawie Decyzji
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2011 r. (DKOW-WOKW-ZP-5015/25/2011) oraz
uchwały Rady Miasta Szczecin Nr X/185/11 w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej
o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym im.
Mieszka I w Szczecinie, ul. H.Pobożnego 2.
Z uwagi na wdrożenie reformy oświaty i przekształcenie 3-letnich liceów ogólnokształcących
w 4-letnie licea ogólnokształcące konieczne stało się również dostosowanie oferty kształcenia
w oddziałach międzynarodowych i rozszerzenie realizowanego programu IBO o program MYP (The
Middle Years Programme ). W czteroletnim liceum ogólnokształcącym programy IBO realizowane
będą w oparciu o:
1. MYP (The Middle Years Programme) - program przeznaczony dla klasy I i II LO. Program ten
nie zmienia treści programowych ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem
programu jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań i aspiracji edukacyjnych uczniów, umiejętności
poszukiwania wiedzy, stawiania pytań, formułowania problemów
2. DP (The Diploma Pogramme) – program przeznaczony dla klasy III i IV LO.
Udział uczniów w programie IBO wiąże się ze zwiększonymi kosztami kształcenia zatem szkoła
może przystąpić do realizowania programu IBO wyłącznie za zgodą organu prowadzącego szkołę.
Wiąże się to bowiem z przyjęciem zobowiązań finansowych wynikających z konieczności
zapewnienia zwiększonej liczby godzin dydaktycznych dla uczniów z oddziałów realizujących
program IBO, a także opłat związanych z realizacją programu:
– jednorazowa opłata rejestracyjna (w momencie złożenia dokumentów) – 3030 Euro
– opłata roczna MYP (do momentu otrzymaniu autoryzacji) – 7140 Euro
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– opłata roczna MYP (po otrzymaniu autoryzacji) – 7160 Euro (zniżka 10% z uwagi na
realizowanie IB DP).
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