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Шановні пані й панове,

Приватний академічний загальноосвітній ліцей № VIII 
у Кракові активно співтворить вже більше двадцяти 
років краківську ліцейну освіту і займає ключові 
місця в рейтингах середніх шкіл. У січні 2011 року ми 
отримали авторизацію Міжнародної бакалаврської 
організації (International Baccalaureate Organization), і 
як третя школа в Кракові, ми повноважені проводити дипломну програму IB 
DP.

Наш ліцей пропонує програму первісного класу (pre-Diploma Programme) 
i міжнародної атестації (IB Diploma Programme) у системі Міжнародної 
бакалаврської організації. Програма IB DP уже багато років оцінюється як 
одна з найкращих освітніх програм для учнів віком 15-18 років.

Віддаємо у Ваші руки, нашу пропозицію програми IB. Ми сподіваємося, що 
вона стане суттєвою для Ваших середовищ та співробітників.

Щиро запрошую до нашої школи.

Доктор габілітований Єжи Валіґура
Директор ПАЗЛ № VIII

Програмна пропозиція
IB Diploma Programme охоплює два останні роки загальноосвітньої школи і 

закінчується атестацією. Диплом «Міжнародний бакалавр» визнається всіма 

навчальними закладами в Польщі та в понад 100 країнах світу, а кінцеві результати, 

отримані з окремих предметів перераховуються у дуже корисної процентної шкалі 

також у польських вищих навчальних закладах.

Учні клас ІВ прцюють методом дослідницьких проектів, що включають у себе грипи 

предметів.

Група 1: Мова  А – перша мова (зазвичай – це рідна мова, також вивчення літератури)

Група 2: Мова Б – друга мова або інша мова групи 1 (водночас це мова навчання  та 

мова, якою складається атестація)

Група 3: Суспільні науки – географія, історія, економіка, психологія

Група 4: Експериментальні науки – хімія, фізика, біологія

Група 5: Математичні науки – основи математики, математика, розширена математика

Група 6: Художні предмети – т.зв. образотворче мистецтво, пластика, музика, фільм 

– або другий предмет із групи 3, 4, 5

Додатково всіх учнів програми ІВ забезпечуємо проходженням курсу Academic 

Writing.

TOK: Theory of Knowledge
Додатково учневі доводиться зарахувати курс зі сфери теорії знань 

(Theory of Knowledge – TOK) в обсязі 2 годин на тиждень. ТОК – це ключ 

для розуміння освітньої філософії системи ІВ. Він формує філософські 

основи кожної ділянки знань, що висвітлюються в ІВ, та становить 

критичний, творчий роздум у віднесенні до знання, процесу навчання 

і виховування, а також до нашого навколишнього середовища.

CAS: Creativity-Action-Service 
Третій елемент  - це широго сприймана активність на підтримку 

середовища: Creativity-Action-Service – СAS. Cуть програми CAS 

становить т.зв. обслуговування тобто несення допомоги тим, яким 

вона невідкладно потрібна. Кожна форма роботи – це безоплатна 

діяльність, контрольована вчителем-координатором CAS, і вона 

документується звітами, які вміщують опис та самооцінку.

•	 програму з англійською мовою навчання

•	 багатосторонній інтелектуальний та соціальний розвиток молодої   

 людини

•	 прийом у найкращі вищі навчальні заклади в Європі та у світі,   

 зокрема  Гарвард, Кембридж, Оксфорд,

•	 високий рівень та ефективність навчання, що відповідає   

 міжнародним стандардам

•	 кваліфікований колектив – у нас працюють академічні викладачі

•	 участь у чисельних міжнародних обмінах

•	 цікаві пропозиці проведення курсу CAS

•	 наукові стипендії

IB Diploma Programme забезпечує:

відкритий

розумний

наполегливий

комунікабельний

який вміє оцінити ризик

дбайливий

освічений

безкомпромісний

розважливий 

Профіль учня IB
Програма ІВ формує відкритих та 

відповідальних людей, які допомагають 

створювати кращий і спокійніший світ.

www.ibkrakow.pl www.ibkrakow.pl
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