Zasady funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego z Oddziałami
Międzynarodowymi
1.

Uczniowie klasy wstępnej (tzw. zerówka) są uczniami Liceum Ogólnokształcącego
Dwujęzycznego z oddziałami międzynarodowymi.
2. Uczniowie klasy wstępnej realizują intensywny kurs języka angielskiego oraz przedmioty: język
polski, matematyka, historia, nauki ścisłe oraz wf w określonym wymiarze godzin.
3. Uczniowie klasy wstępnej oceniani są wg zasad określonych w Regulaminie oceniania.
4. Uczniowie klasy wstępnej mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym
Dwujęzycznym z Oddziałami Międzynarodowymi pod następującymi warunkami:
a. otrzymają oceny zaliczające z wszystkich przedmiotów realizowanych w trakcie roku
szkolnego,
b. uczeń spełnił wymagania wewnętrznej procedury kwalifikacyjnej z języka angielskiego.
5. Uczniowie czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego z Oddziałami
Międzynarodowymi ISOP w klasie pierwszej i drugiej uczestniczą w zajęciach edukacyjnych
łączących polską podstawę programową oraz elementy budujące podstawy wiedzy i
umiejętności wymagane w programie Matury Międzynarodowej (tzw. subject foundations).
6. Poszczególne zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone według programów autorskich
zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Głównym językiem nauczania i komunikacji jest język angielski.
8. Uczniowie klasy pierwszej i drugiej liceum oceniani są wg zasad określonych w Regulaminie
oceniania.
9. Elementami obowiązkowymi edukacji w klasie pierwszej i drugiej liceum są programy
przygotowujące do wymaganych w kursie Matury Międzynarodowej CAS i TOK.
10. Uczniowie klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego z Oddziałami
Międzynarodowymi ISOP mogą kontynuować naukę w klasach programu Matury
Międzynarodowej pod następującymi warunkami:
a. uczeń otrzymał promocję do klasy trzeciej,
b. uczeń spełnił wymagania wewnętrznej procedury kwalifikacyjnej z języka angielskiego,
c. uczeń dokonał wyboru przedmiotów zgodnie z zasadami określonymi przez organizację
Matury Międzynarodowej (IBO) i aktualną ofertą przedmiotową ISOP,
d. wyżej opisany wybór został zaakceptowany przez koordynatora DP,
e. uczeń zaliczył programy przygotowujące do CAS i TOK,
f. uczeń otrzymał ocenę z zachowania minimum „poprawną”,
g. ocena końcowa uzyskana z matematyki w klasie drugiej wskazuje poziom tego
przedmiotu, który może wybrać uczeń w programie Matury Międzynarodowej, tj.
• ocena co najmniej 5 – Analysis and Approaches HL
• ocena co najmniej 4 – Analysis and Approaches SL
• ocena co najmniej 2 – Applications and Interpretation SL
h. zasady uzyskania oceny końcowej z matematyki określają nauczyciele przedmiotu na
pierwszych zajęciach organizacyjnych na początku roku szkolnego.

11. Ostateczna decyzja o kwalifikacji ucznia do nauki w programie Matury Międzynarodowej
zapada podczas obrad Rady Pedagogicznej.
12. Liceum, korzystając z nadanych mu uprawnień, realizuje pełny program przygotowujący do
Matury Międzynarodowej „Diploma Programme” według przepisów International
Baccalaureate Organization.
13. Zasady oceniania wiedzy i umiejętności ucznia realizującego program Matury
Międzynarodowej określa Załącznik nr 1 do Regulaminu oceniania.
14. Uczniowie liceum kończą edukację przystąpieniem do finalnych egzaminów Matury
Międzynarodowej w majowej sesji egzaminacyjnej.
15. Ogólne zasady korzystania przez uczniów liceum z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych określa dokument „Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych w International School of Poznań.”
16. Z uwagi na specyfikę programu i indywidualny plan lekcji uczniowie klas Matury
Międzynarodowej mogą opuszczać budynek szkoły w wolnych godzinach (tzw. „okienkach”)
pod warunkiem, że:
a. dostarczą w pierwszym tygodniu września pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego
b. czas wyjścia między lekcjami trwa nie mniej 60 minut
17. Samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw jest zabronione.
18. Uczniowie liceum zobowiązani są do noszenia mundurka szkolnego według zasad opisanych
na stronie internetowej szkoły.
19. Wycieczki organizowane przez ISOP mają charakter obowiązkowy, za wyjątkiem szczególnych
przypadków zdrowotnych i losowych.
20. Szkoła nie organizuje zajęć dla uczniów nie biorących udziału w ww. wycieczkach.
21. Wobec uczniów Liceum ISOP, w zakresie nieuregulowanym powyższymi zapisami, mają
zastosowanie odpowiednie dokumenty określające zasady funkcjonowania International
School of Poznań.

