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W odpowiedzi na zapytanie nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. informuję, iż przedsięwzięcie
związane z organizacją matury międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda
Traugutta zostało przeze mnie zainicjowane już w 2016 r., kiedy to po konsultacji z p. Małgorzatą
Jackowską – dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego, uznałem, że placówka dysponuje zarówno
właściwą kadrą pedagogiczną, jak i bazą dydaktyczną, by sprostać tej inicjatywie.
Program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme), zwany
w szkole „IB” jest bardzo wymagającym programem nauczania, który przygotowuje uczniów
do świadomego podjęcia studiów na wyższych uczelniach. Wynik egzaminu maturalnego jest oceną
dwuletniej

pracy

ucznia.

Organizacja

Matury

Międzynarodowej

(International

Baccalaureate

Organization - IBO) nakłada na szkołę obowiązek czuwania nad właściwym przebiegiem procesu
nauczania, w tym spełnienia określonych warunków. Zewnętrzny i anonimowy system sprawdzania
egzaminów maturalnych, według tych samych kryteriów na całym świecie, jest w pełni obiektywny
i oferuje wszystkim uczniom IB równe szanse podczas aplikacji na rodzime i zagraniczne uczelnie.
W programie mogą wziąć udział uczniowie, którzy otrzymali promocję do drugiej klasy szkoły średniej.
Językiem wykładowym programu (IBDP) w II LO im. Romualda Traugutta będzie język angielski. Cały
program matury międzynarodowej oparty jest na filozofii IBO, której fundamentalną zasadą jest
edukacja i wykształcenie młodego człowieka na obywatela świata, którego cechują takie cechy jak
kreatywność, otwartość, poczucie własnej wartości, chęć poszerzania własnych horyzontów oraz
wrażliwość i troska o innych przy jednoczesnym zachowaniu poczucia tożsamości narodowej.
II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie wszczęło proces aplikacyjny w roku szkolnym
2015/2016. Polegał on na spełnieniu wielu wymagań takich jak przygotowanie techniczne i lokalowe
szkoły do prowadzenia zajęć w klasie z maturą międzynarodową, wyposażenie biblioteki
w odpowiednie

pomoce

naukowe,

przeszkolenie

kadry

kierowniczej,

koordynatora,

grona

nauczycielskiego, sporządzenie dokumentacji dotyczącej procedur prowadzenia rekrutacji do klasy IB,
stworzenia regulaminu pracy z uczniami z dysfunkcjami.
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W marcu 2017 roku II LO im. Romualda Traugutta gościło przedstawiciela IBO, który przyjechał w celu
ocenienia przygotowania szkoły do wprowadzenia programu matury międzynarodowej. Zostały
przeprowadzone rozmowy z osobami zaangażowanymi we wdrożenie tego programu. Szkoła
otrzymała formalną ocenę stopnia przygotowania (ocena pozytywna) oraz dalsze wytyczne.
W 2018 r. uruchomiono w szkole klasę z innowacją pedagogiczną. Na jej potrzeby
opracowane zostały programy nauczania, które wdrożone zostały 1 września 2018 r. Nauczyciele II LO
opracowali również rozkłady materiału nauczania zaakceptowane przez Organizację Matury
Międzynarodowej. W dalszym ciągu trwają szkolenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia
z uczniami.
W dniu 8 czerwca 2018 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta odbyło się
spotkanie przedstawicieli władz miasta z weryfikatorami. Miało ono na celu sprawdzenie etapu
przygotowań II LO do realizacji Programu Matury Międzynarodowej (IB Diploma Programme). Zespół
Weryfikacyjny reprezentował Organizację Matury Międzynarodowej z siedzibą w Genewie i spotkał się
również z dyrektorem szkoły, koordynatorem programu, nauczycielami, przedstawicielami szkolnych
organizacji. Każdej z tych grup weryfikatorzy zadawali pytania związane z przygotowaniami do realizacji
Programu Matury Międzynarodowej i dotyczące sfery ich działania.
W sierpniu 2018 r. dyrektor II LO otrzymał raport Organizacji Matury Międzynarodowej informujący
o warunkach dostosowania szkoły do wymogów stawianych przez Organizację. Z 75 wymogów
opisanych w raporcie szkoła spełniła w całości 70. Na zrealizowanie zadań w celu spełnienia
pozostałych 5 placówka miała czas do października 2018 r. Wszystkie wymogi zostały spełnione.
10 grudnia 2018 r. szkoła dostała od Organizacji Matury Międzynarodowej list potwierdzający
akceptację szkoły w Programie Matury Międzynarodowej, co oznacza przyznanie uprawnień
do realizacji tego programu.
W

styczniu

br.

dyrekcja

II

Liceum

Ogólnokształcącego

im.

Romualda

Traugutta

w Częstochowie otrzymała Certyfikat potwierdzający wydanie Zezwolenia, na podstawie którego szkoła
jest uprawniona do realizacji programu matury międzynarodowej (Diploma Programme). Dokument ten
został wydany przez Organizację International Baccalaureate.
Na ostatniej sesji podjęto Uchwałę nr 58.V.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia
2019 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zezwolenie
na utworzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta
przy ul. Kilińskiego 62 w Częstochowie. W związku z powyższym, po skompletowaniu niezbędnej
dokumentacji, organ prowadzący będzie mógł wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem
o zezwolenie

na

utworzenie

oddziału

międzynarodowego

w

II

Liceum

Ogólnokształcącym

im. Romualda Traugutta.
Nadmieniam ponadto, iż władze Miasta Częstochowy od samego początku wspierają działania
zmierzające do sfinalizowania tego przedsięwzięcia. Do chwili obecnej Urząd Miasta Częstochowy
wydatkował na organizację matury międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda
Traugutta w Częstochowie blisko 269 tysięcy zł. Warto podkreślić, iż Uchwałą nr 58.V.2019 Rady
Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej
z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Romualda Traugutta przy ul. Kilińskiego 62 w Częstochowie, Gmina Częstochowa zobowiązała się
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do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym
przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.
Należy podkreślić, iż władze Miasta Częstochowy dołożą wszelkich starań, by absolwenci szkół
podstawowych i gimnazjalnych mogli aplikować do klas z maturą międzynarodową i już od 1 września
2019 r. zostali przyjęci w poczet uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
w Częstochowie.
Decyzja ta jest skutkiem świadomych działań władz Miasta Częstochowy zmierzających
do systematycznej poprawy jakości kształcenia młodzieży w Częstochowie i regionie.
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak
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