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Czteroletnie liceum to w naszym wydaniu:

MYP – MIDDLE YEARS PROGRAMME

a. Zapewnia interdyscyplinarne nauczanie
b. Wymaga dużej samodyscypliny i zarządzania sobą w czasie
c. Uczy wrażliwości i empatii w stosunku do otaczającego świata
d. Uczy kreatywności i krytycznego myślenia
e. Daje uczniom i uczennicom możliwość sprawdzenia swoich sił w wielu przedmiotach
f.  Uczy pracy zespołowej
g. Pomaga dokonać świadomego wyboru przedmiotów maturalnych

www.ibo.org

IB DP: Raszyńska 22 | 02-026 Warszawa | tel.(+48) (22) 668 54 52 | liceum.ib@rasz.edu.pl

International Baccalaureate ma na celu rozwijanie dociekliwych, kompetentnych i opiekuńczych młodych 
ludzi, którzy pomagają tworzyć lepszy i bardziej pokojowy świat poprzez szacunek i zrozumienie 
wielokulturowości świata. W tym celu organizacja współpracuje ze szkołami, rządami i organizacjami 
międzynarodowymi w celu opracowania ambitnych programów edukacji międzynarodowej i dokładnych, 
rzetelnych kryteriów oceny osiągnięć. Programy te zachęcają uczniów i uczennice na całym świecie 
do aktywności, współczucia dla innych i uczenia się przez całe życie; uczą zrozumienia, że inni ludzie, 
z ich różnicami, również mogą mieć rację.

2 lata MYPic + 2 lata IBDP

Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która realizuje cały program MYP 
z wykładowym językiem angielskim.

MYP jest idealnym rozwiązaniem dla nauki w czteroletnim liceum, które przygotowuje 
do matury międzynarodowej.



MYP... ...
https://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/

SZEROKA OFERTA PRZEDMIOTOWA 
OBEJMUJĄCA OSIEM OBSZARÓW TEMATYCZNYCH.

W Y B Ó R  
P R Z E D M I O T Ó W

... ...

W naszej szkole przedmioty w MYP 
są realizowane według następującego schematu:

Przedmioty trwające dwa lata

Przedmioty trwające rok

Język polski | Polish
Język angielski | English 
Matematyka | Mathematics
Historia | History
WF | Sport

Community Projekt 
Project Społeczny

Personal     Projekt 
Project        Indywidualny

Obowiązkowe projekty

Przedmioty semestralne

https://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/

Psychologia | Psychology
Pisanie | Writing
Pisanie  Academic 
akademickie   Writing
Statystyka i Excel | Statex

Biologia | Biology 
Chemia | Chemistry 
Fizyka | Physics
Informatyka | Computer Science
Zarządzanie   Business 
biznesem  Management 
Projektowanie | Design
Teatr | Theater
Plastyka         Visual    
z historią sztuki | Arts
Geografia | Geography
Filozofia | Philosophy
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MYPic
NA PRZEMYSŁOWEJ

... ...

Program MYPic realizowany na Przemysłowej ma szczególny 
charakter ze względu na specyficzną kulturę oraz wartości, 
którymi kieruje się nasza szkoła:
Niewielka liczba osób w klasach pozwala budować silne więzi 
wewnątrz naszej szkolnej społeczności:

zamiast rywalizować ze sobą, nasi uczniowie i uczennice 
wspierają się nawzajem,

(1) 

nauczyciele są pomocni, dbają o rozwój uczniów i uczennic, 
wsłuchują się w ich indywidualne potrzeby,

(2)

(3) rodzice mają możliwość włączenia się w działalność 
szkoły, m. in. poprzez szkolne instytucje 
demokratyczne.  

Nasza szkoła kształtuje postawę otwartości dla różnych kultur 
i tradycji, zachęca do własnych odkryć i poszukiwań sensu w życiu, 
rozwija wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, promuje 
wartości demokratyczne. Nasi uczniowie i uczennice oraz ich 
rodzice uczestniczą w wyborach do instytucji demokratycznych 
– Rady Szkoły, Sądu i Sejmu Szkolnego. Angażując się w działanie 
mają realny wpływ na funkcjonowanie szkoły.

Program MYP doskonale współgra 
z założeniami naszej szkoły:

• Szeroka oferta dla wolontariuszy stwarza doskonałe warunki 
do realizacji projektów społecznych oraz wolontariatu.

... ...
www.ibrasz.pl

MYPic
NA PRZEMYSŁOWEJ

Zaangażowanie uczniów i uczennic w działalność instytucji 
demokratycznych szkoły uczy podejmowania ważnych decyzji, 
które wpływają na życie całej społeczności szkolnej.

• koło fizyczne 
• koło matematyki zaawansowanej
• fakultet dziennikarski

Nasza szkoła oferuje wiele możliwości uczestnictwa w zajęciach 
 

pozalekcyjnych: klubach i kołach zainteresowań. 
Do najważniejszych, stałych klubów zainteresowań należą:

• klub debatancki
• klub MUN (Model United Nations)
• oddział Amnesty International
• oddział Habitat for Humanity

Uczniowie mogą również brać udział w licznych zajęciach 
dodatkowych. Oferta zajęć zmienia się co roku, 
do najpopularniejszych należą:

Nasi uczniowie i uczennice biorą udział i osiągają sukcesy 
w różnych konkursach w Polsce i za granicą, osiągają bardzo 
dobre wyniki egzaminu maturalnego i z powodzeniem aplikują 
na najlepsze uczelnie świata.

• 

• fakultet antropologiczny

Liczne kluby i koła zainteresowań doskonale dopełniają
przedmioty, które oferujemy w programie IB MYPic i IB DP.

• 
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R E K R U T A C J I

 

www.ibrasz.pl

1.  Uiścić opłatę w wysokości 600 zł przelewem na konto szkoły:

 Towarzystwo Przyjaciół 1 SLO

 84 1240 1037 1111 0010 0727 8890
  W tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć:  

rekrutacja MYP, imię i nazwisko kandydata lub kandydatki.

2.  Przesłać do sekretariatu szkoły na adres: rekrutacjaib@rasz.edu.pl
 a. Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej 

 b. Skan zdjęcia kandydata lub kandydatki

 c. Skan legitymacji szkolnej kandydata lub kandydatki

3.  Zarejestrować kandydata/kandydatkę w systemie rekrutacyjnym szkoły.

  Po otrzymaniu kompletu dokumentów opisanych powyżej sekretariat szkoły 

wyśle link oraz instrukcję do rejestracji na egzamin.

4.   Odebrać z sekretariatu szkoły przy ulicy Raszyńskiej identyfikator, 

uprawniający do wzięcia udziału w egzaminie. 

Egzaminy odbędą się w dwa kolejne dni: 

• 13 marca 2021 (sobota), g. 9.00 – 14.00 język angielski, 

• 14 marca 2021 (niedziela), g. 9.00 – 14.00 język polski, matematyka

Lista osób przyjętych na egzamin ustny zostanie opublikowana w środę, 

31 marca 2021 na stronie www.ibrasz.pl po godzinie 16:00 według numerów 

identyfikacyjnych.

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA EGZAMIN 
DO MYPic NALEŻY:

EGZAMIN PISEMNY
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ki Egzamin z matematy
składa się z zadań różnego typu, 
o bardzo zróżnicowanym 
poziomie trudności. Są wśród nich 
zarówno zadania sprawdzające 
podstawową wiedzę i umiejętności, 
konieczne do kontynuowania 
nauki matematyki zwieńczonej 
maturą, jak i zadania trudniejsze, 
wymagające pomysłu. Celem tych 
drugich jest wyodrębnienie uczniów 
uzdolnionych matematycznie.

 

 

     ,  

Egzaminy ustne odbywają się 17 i 18 kwietnia, mają charakter rozmowy kwalifikacyjnej 
prowadzonej w języku angielskim.

Egzaminy pisemne odbywają się w weekend 13-14 marca, składają się z trzech części:

Egzamin z języka polskiego 
składa się z trzech części 
sprawdzających:

(1) zrozumienie czytanego tekstu 
(2) kreatywność  
(3) umiejętność formułowania 
     szerszych wypowiedzi 
     pisemnych. 

angielskiegoEgzamin z języka 
składa się z trzech części:

gramatyki (transformacje, 

(1) 

(2) 
(3) 

pisania (krótka forma, 
     list i esej)

czytania ze zrozumieniem

wstawianie form czasowników
     przyimków, słowotwórstwo,     
     itp.)

31 marca 2021 na stronie internetowej szkoły pojawi się informacja 

o kandydatach zakwalifikowanych na egzamin ustny, który odbędzie się 

w dniach 17 i 18 kwietnia 2021.

30 kwietnia 2021 po godzinie 16 na stronie internetowej szkoły zostanie 

opublikowana lista uczniów przyjętych oraz lista rezerwowa.

Potwierdzeniem decyzji o rozpoczęciu nauki w naszej szkole  

jest dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 2900 zł 

EGZAMIN USTNY

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

FORMALNOŚCI !



MYP 
MIDDLE YEARS PROGRAMME

www.ibrasz.pl

Więcej informacji o programie MYP znajdziesz tutaj: 

https://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/

Więcej informacji o naszej szkole znajdziesz na naszej stronie: 

ibrasz.pl


