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O LICEUM 
 

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Cracow International School jest szkołą 

realizującą: 

 międzynarodowy program Cambridge International AS & A Levels, 

 polską podstawę programową określoną przez MEN (więcej na ten temat w zakładce: 

Program nauczania).  

 

Cykl kształcenia w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow 

International School trwa:  

 3 lata - dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów, 

 4 lata - dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych. 

 

Nasi uczniowie uczą się w systemie dwujęzycznym w międzynarodowym środowisku, 

uczęszczając na obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, jak również biorąc udział w 

kursach, szkoleniach i warsztatach przygotowujących do późniejszego kształcenia na poziomie 

akademickim. Ponadto w międzynarodowym liceum Cracow International School uczniowie 

odnajdują przestrzeń do realizacji własnych pasji i rozwijania zainteresowań poprzez udział w 

zajęciach poszerzających wiedzę z wybranej przez nich dziedziny oraz kołach zainteresowań.  

 

Wybór należy do Ciebie! 

W dwujęzycznym liceum Cracow Internatonal School dajemy Ci wybór:  

 języka nauczania (język angielski lub system dwujęzyczny),  

 realizowanych przez Ciebie przedmiotów i rozwijanych dziedzin wiedzy, 

 rodzaju egzaminu maturalnego, do którego zamierzasz przystąpić (egzaminy Cambridge 

AS&A Levels lub/i polski egzamin maturalny).  

 

Mimo iż w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Cracow International School uczniowie przede 

wszystkim nabywają sprawność swobodnego posługiwania się językiem angielskim, co pozwala 

na komunikację oraz naukę w tym języku, nasze międzynarodowe liceum pozwoli Ci także na 
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pełne przygotowanie się do polskiej matury oraz poszerzanie wiedzy związanej z językiem i 

literaturą polską.  

 

PROGRAM NAUCZANIA 
 

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School 

uczniowie pierwszej klasy liceum realizują - w ramach wiodących przedmiotów - program 

będący tzw. blended curriculum, czyli komplementarną realizacją treści programu Cambridge 

(AS level – poziom podstawowy) i polskiej podstawy programowej. Takie rozwiązanie umożliwia 

uczniom pełne przygotowanie zarówno do matury polskiej, jak i do egzaminów maturalnych 

Cambridge.  

Co dalej? 

W kolejnych latach masz możliwość dokonania wyboru przedmiotów oraz dziedzin, które 

będziesz zgłębiać w ramach przygotowań do Twojego egzaminu maturalnego. Jeżeli wybierzesz 

poszerzoną naukę przedmiotów maturalnych zrealizowanych przez Ciebie na poziomie AS level 

(podstawowym), możesz kontynuować naukę na poziomie rozszerzonym (A level).  

 

Poza wszystkimi obowiązkowymi przedmiotami określonymi w polskiej podstawie 

programowej szkoła umożliwi Ci naukę przedmiotów* (do wyboru), z których także możesz 

przystąpić do egzaminu maturalnego Cambridge. Mogą to być np.: 

 psychologia 

 design & technologia 

 sztuka & design 

 biznes 

 ekonomia 

 prawo 

 socjologia 

 studia klasyczne 

 food studies 

 muzyka 
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 języki obce 

 

*Uruchomienie przedmiotu w szkole jest dodatkowo płatne i może być uzależnione od liczby chętnych 

oraz możliwości organizacyjnych. 

 
Programy nauczania Cambridge rozwijają umiejętności głębokiego rozumienia przedmiotu oraz 

zdolności samodzielnego myślenia i analizowania. Przygotowują uczniów do dalszego 

kształcenia na poziomie akademickim (zarówno na kierunkach ścisłych, jak i humanistycznych 

czy artystycznych), dlatego też są cenione i rozpoznawane przez wiele prestiżowych uczelni na 

całym świecie. 

 

Będąc uczniem Niepublicznego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego Cracow 

International School będziesz ponadto brać udział w warsztatach i zajęciach projektowych 

Global perspectives – dotyczących problemów globalnych oraz zagadnień związanych z 

dynamicznie zmieniającym się światem. 

 

 
MATURA POLSKA 

 

Cykl kształcenia w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow 

International School trwa:  

ROK III

ROK II

ROK I                                                                   blended curriculum
(podstawa programowa MEN + Cambridge Advanced AS Level)

JĘZYK NAUCZANIA: JĘZYK ANGIELSKI
Przedmioty Cambridge Advanced A Level 

+ blended curriculum

MATURA 
CAMBRIDGE 
AS&A LEVELS

CAMBRIDGE 
AICE DIPLOMA

JĘZYK NAUCZANIA: DWUJĘZYCZNIE
Podstawa programowa MEN 

+ blended curriculum 

MATURA 
POLSKA

ROK I-II 

ROK III 

ROK IV 

LICEUM 4 LETNIE LICEUM 3 LETNIE 
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 3 lata - dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów, 

 4 lata - dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych. 

 

Uczniowie międzynarodowego liceum Cracow International School mają możliwość wyboru 

rodzaju egzaminu maturalnego. Mogą zdawać tylko maturę polską, tylko egzaminy maturalne 

Cambridge, przystąpić do obu typów egzaminów lub realizować pełny program AICE Diploma. 

Uczniowie przygotowujący się do polskiego egzaminu maturalnego w cyklu trzyletnim 

obowiązkowo zdają na maturze:  

 trzy przedmioty na poziomie podstawowym (język polski, matematykę, język obcy 

nowożytny), 

 minimum jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym – w 

przypadku języka obcego).  

 

Międzynarodowe liceum Cracow International School dzięki realizacji tzw. blended curriculum 

zapewnia możliwość pełnego przygotowania do polskiego egzaminu maturalnego, przy 

równoczesnej, komplementarnej realizacji treści programu Cambridge. Nauka w systemie 

dwujęzycznym sprzyja przygotowaniom do egzaminu z języka angielskiego na poziomie 

rozszerzonym lub dwujęzycznym.  

 

Jeżeli zdecydujesz się na zdawanie egzaminów w ramach tzw. polskiej matury, przygotowując 

się do nich, równocześnie poszerzasz swoje kompetencje związane ze swobodnym 

komunikowaniem się w języku angielskim. Możesz także przystąpić do egzaminu z języka 

angielskiego na poziomie dwujęzycznym. Wysokie wyniki z polskiego egzaminu maturalnego 

umożliwią Ci studiowanie na prestiżowych polskich uniwersytetach oraz uczelniach oferujących 

specjalistyczne kierunki kształcenia. 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA CAMBRIDGE 
 

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School 

możesz zdawać tylko maturę polską, tylko egzaminy maturalne Cambridge (AS & A Levels), 

przystąpić do obu typów egzaminów lub realizować pełny program AICE Diploma. 
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MOŻLIWOŚĆ 1: EGZAMINY CAMBRIDGE INTERNATIONAL AS & A LEVELS  

Program Cambridge Advanced oferuje szkołom na całym świecie 55 programów nauczania do 

przedmiotów, które kończą się egzaminami maturalnymi na poziomie podstawowym (AS Level) 

lub rozszerzonym (A Level). Jeżeli zdecydujesz się przystąpić do międzynarodowej matury 

Cambridge, sam możesz wybrać:  

 liczbę egzaminów, do których chcesz przystąpić; 

 przedmioty, których będziesz się uczyć do egzaminu; 

 poziom, na którym zamierzasz zdawać egzaminy. 

 

Poza matematyką, fizyką, chemią, biologią, naukami społecznymi, historią, literaturą czy 

językami obcymi, szkoła może umożliwić Ci naukę przedmiotów zgodnych z Twoimi 

zainteresowaniami lub planowanym przez Ciebie kierunkiem studiów. Mogą to być np.: 

psychologia, design, biznes, ekonomia, prawo, socjologia, muzyka czy food studies. Więcej na 

ten temat znajdziesz w zakładce: Program nauczania.  

 

Międzynarodowa matura Cambridge AS & A Levels jest ceniona i rozpoznawana przez tysiące 

uniwersytetów na świecie i w Polsce. Wyniki egzaminów AS & A Levels uwzględniane są podczas 

rekrutacji na wielu europejskich uczelniach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat 

przeczytasz w zakładce: Perspektywy. 

 

MOŻLIWOŚĆ 2: PROGRAM CAMBRIDGE AICE DIPLOMA 

Jeżeli zdecydujesz się na realizację pełnego programu Cambridge Advanced International 

Certificate of Education (AICE) Diploma, będziesz mieć możliwość pogłębionej nauki wybranych 

przez siebie przedmiotów z trzech grup przedmiotowych: 

 mathematics and science 

 languages 

 arts and humanities 

 

Aby ukończyć program Cambridge AICE Diploma i otrzymać certyfikat Cambridge musisz 

wybrać do egzaminu maturalnego przynajmniej jeden przedmiot z każdej z powyższych grup 
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przedmiotowych i zdać je na odpowiednim poziomie, a także zaliczyć program Global 

Perspectives & Research. Wszystkie egzaminy zdawane na poziomie rozszerzonym (A Level) 

otrzymują wagę 2, natomiast egzaminy na poziomie podstawowym (AS Level) otrzymują wagę 

1. Aby ukończyć Cambridge AICE Diploma uczeń zobowiązany jest zdać egzaminy o łącznej 

wadze 7. Przykładowe wybory, których możesz dokonać: 

 

POZIOM/RODZAJ 
EGZAMINU 

A Levels  
(waga 2) 

AS Levels  
(waga 1) 

Cambridge International 
Global Perspectives & 

Research  
(waga 1) 

RAZEM 

MINIMALNA 
LICZBA 

EGZAMINÓW 
(PRZEDMIOTY Z 
KAŻDEJ GRUPY 

PRZEDMIOTOWEJ) 

3 0 1 7 

2 2 1 7  

1 4 1 7  

0 6 1 7 

*Przykładowa tabela na podstawie danych ze strony: www.cambridgeinternational.org/programmes-
and-qualifications/cambridge-advanced/cambridge-aice-diploma/qualification/ 
 

Program Cambridge AICE Diploma umożliwia wszechstronny, wielokierunkowy rozwój oraz 

pomaga lepiej i głębiej zrozumieć problematykę analizowanych zagadnień z różnych dziedzin. 

Certyfikat AICE Diploma jest ceniony i rozpoznawany na wielu światowych uczelniach – 

szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. 

 
JĘZYK ANGIELSKI 

 

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School masz 

możliwość rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych oraz sprawnego i płynnego 

posługiwania się językiem angielskim. Jest to możliwe ze względu na: 

 wybór języka nauczania (możesz uczyć się w pełni w języku angielskim lub w systemie 

dwujęzycznym - wyjątek stanowią tutaj takie przedmioty, jak język polski, elementy 

historii i geografii Polski, które nauczane są w języku polskim);  

 międzynarodową społeczność szkolną; 

 zajęcia z native speakerem; 

 przygotowanie do egzaminów językowych Cambridge Qualifications. 
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Nawet jeżeli zdecydujesz się zdawać polski egzamin maturalny i uczyć się w systemie 

dwujęzycznym, Niepubliczne Liceum Cracow International School umożliwi Ci przygotowanie 

do egzaminów językowych Cambridge Qualifications i zdobycie certyfikatu językowego 

honorowanego przez pracodawców i uczelnie na całym świecie. Certyfikaty językowe 

Cambridge potwierdzają Twoją znajomość języka angielskiego na poziomie zgodnym ze skalą 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (tzw. CEFR). 

 

https://www.cambridgeenglish.org/pl/Images/417764-cefr-chart-september-2017.pdf 

 
METODY NAUCZANIA 

 

Realizacja programów nauczania w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym 

Cracow International School opiera się na nauce przez doświadczanie. Realizacji programu 

Cambridge oraz polskiej podstawy programowej sprzyjają: 

 korzystanie z wyposażonego zaplecza naukowego (m.in.: biologiczno-chemicznego, 

matematycznego, fizycznego, informatycznego, bibliotecznego), 

 udział w doświadczeniach i eksperymentach naukowych w szkole oraz na uczelniach 

wyższych, 

 współpraca z nauczycielami akademickimi i uczelniami, 

 zajęcia terenowe, ćwiczeniowe oraz wykładowe. 

 

Mimo iż nauka w liceum to czas kształtowania się samodzielności badawczej, indywidualnego 

studiowania i poszukiwania, w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym 

Cracow International School otrzymasz pełne wsparcie nauczycieli dzięki konsultacjom, 

dyżurom oraz fakultetom, a także możliwości korzystania z zaplecza naukowego i badawczego 

szkoły. 

 

PERSPEKTYWY 
 

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School masz 

realną możliwość wyboru rodzaju egzaminu maturalnego, do którego zamierzasz przystąpić.  
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W zależności od Twoich zainteresowań, możliwości czy planów na przyszłość otwierają się przed 

Tobą różne perspektywy. 

 

MATURA POLSKA  
MATURA CAMBRIDGE  

AS&A LEVELS 
 

MATURA CAMBRIDGE  
AICE DIPLOMA 

WSTĘP NA UNIWERSYTETY, 
UCZELNIE, SZKOŁY WYŻSZE  

W POLSCE BEZ KONIECZNOŚCI 
ZDAWANIA EGZAMINÓW 

WSTĘPNYCH – w przypadku 
większości programów i 

kierunków 
 

WSTĘP NA NIEKTÓRE 
UNIWERSYTETY, UCZELNIE NA 

ŚWIECIE – zwykle z 
koniecznością zdawania 

egzaminów wstępnych lub 
okazywania certyfikatów 

językowych 

WSTĘP NA UNIWERSYTETY, UCZELNIE, SZKOŁY WYŻSZE 
W POLSCE I NA ŚWIECIE BEZ KONIECZNOŚCI ZDAWANIA 

EGZAMINÓW WSTĘPNYCH - w przypadku większości programów 
i kierunków 

 
DYPLOMY ROZPOZNAWANE I CENIONE NA EUROPEJSKICH I 

ŚWIATOWYCH UNIWERSYTETACH 
 

Więcej informacji znajdziesz na: 
http://recognition.cambridgeinternational.org 

 

Dyplomy i certyfikaty Cambridge (w tym – certyfikaty językowe) są cenione nie tylko na 

uczelniach w wielu krajach, ale także przez instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, firmy 

czy pracodawców. 

 

Ponadto międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Cracow International School umożliwia 

naukę płynnego i skutecznego komunikowania się po angielsku, co stanowi umiejętność 

cenioną nie tylko na rynku pracy czy na uczelniach wyższych, ale przede wszystkim jest 

sprawnością umożliwiającą swobodne nawiązywanie relacji, czytanie, pisanie i rozumienie w 

języku angielskim. 

 
REKRUTACJA 

 

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Cracow International School prowadzi 

rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do trzyletniego oraz czteroletniego liceum. 

Rekrutacja do dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego trwa przez cały rok do wyczerpania 

miejsc. 
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Dokumenty wymagane przy zapisie uczniów do dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego: 

 kserokopia lub odpis aktu urodzenia ucznia, 

 ksero dokumentu potwierdzającego numer PESEL (np. ksero paszportu) lub – numer 

innego dowodu tożsamości (w przypadku uczniów nieposiadających numeru PESEL), 

 uczniowie polskich szkół: świadectwo ukończenia przez ucznia klasy II gimnazjum lub 

klasy 7 szkoły podstawowej, 

 uczniowie z zagranicznych szkół lub z polskich szkół nierealizujących polskiej podstawy 

programowej - może to być: świadectwo, zaświadczenie lub raport zawierający 

informacje o ocenach i umiejętnościach ucznia z poprzedniego roku szkolnego. 

Uczniowie z zagranicy są przydzielani do poziomów na podstawie odrębnych przepisów. 

Dokumenty wymagane dla zapisanych uczniów do dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego, 

dostarczone przed rozpoczęciem roku szkolnego: 

Uczniowie polskich szkół:  

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, 

 oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty, 

 2 zdjęcia podpisane na odwrocie. 

Uczniowie z zagranicznych szkół lub z polskich szkół nierealizujących polskiej podstawy 

programowej -  może to być: 

 dokument potwierdzający ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej, 

 2 zdjęcia podpisane na odwrocie. 

Rezerwacji miejsca w Cracow International School można dokonać wypełniając poniższy 

formularz: 

 
OPŁATY 
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W roku szkolnym 2019/2020 w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym 

Cracow International School obowiązują następujące opłaty: 

 czesne: 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy 

 wpisowe za każdy rok nauki po 1000 zł. Pierwsza opłata płatna w dniu podpisania 

umowy, kolejne opłaty przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. 

Czesne w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School obejmuje: 

 edukację przez cały rok szkolny, zgodnie z terminami rozpoczęcia i zakończenia roku 

szkolnego ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 zajęcia edukacyjne w programie Cambridge 

 zajęcia projektowe w programie Cambridge Global Perspectives 

Dodatkowo płatne są: 

 zajęcia dodatkowe 

 wycieczki, warsztaty, wyjścia do instytucji kultury 

 podręczniki 

 


