
Regulamin wymian międzynarodowych Liceum Ogólnokształcącego nr XI im. 

Stanisława Konarskiego we Wrocławiu 

 

 

Wymiana zagraniczna uczniów jest specyficzną formą wycieczki uczniowskiej i podlega 

szczególnym przepisom, które określa niniejszy Regulamin. 

 

Za wymianę międzynarodową uznaje się wyjazd młodzieży poza granice Polski na 

zaproszenie szkoły partnerskiej lub zagranicznej organizacji, podczas którego uczniowie 

mieszkają w prywatnych domach uczniów – partnerów zagranicznych. 

 

Wymiana z zagraniczną szkołą zakłada realizację następujących celów dydaktyczno-

wychowawczych: 

 

1. Doskonalenie  umiejętności porozumiewania się w języku obcym. 

2. Zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym, zabytkami i  przyrodą  

odwiedzanego kraju. 

3. Poznanie obyczajów i kultury odwiedzanego kraju oraz realiów życia codziennego 

jego mieszkańców poprzez zamieszkanie u rodzin partnerów zagranicznych. 

4. Udział w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych w grupach międzynarodowych. 

5. Propagowanie kultury fizycznej w sportowej rywalizacji poprzez udział we wspólnych 

zajęciach sportowych. 

6. Rozwijanie w uczniach postawy otwartości i tolerancji dla innych narodowości i 

kultur. 

7. Zwalczanie stereotypów i uprzedzeń. 

 

Sprawy organizacyjne 

 

1. Organizatorem wymiany jest Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego we 

Wrocławiu oraz zagraniczna szkoła partnerska. 

2. Za stronę organizacyjną wymiany odpowiada koordynator wymiany. 

3. Koordynator wymiany jest wspierany w działaniach przez innych nauczycieli, 

wyznaczonych każdorazowo przez Dyrektora LO XI. 

4. Rekrutacji uczestników wymiany dokonuje koordynator wymiany.   

5. Program wymiany ustala koordynator w porozumieniu z zagranicznym partnerem. 

6. Koordynator wymiany jest zobowiązany do: 

a) zgromadzenia wymaganej dokumentacji i przekazania jej Dyrekcji Szkoły oraz do 

Kuratorium Oświaty  i organu prowadzącego szkołę; 

b) zapoznania uczestników z regulaminem wymiany, zasadami bezpieczeństwa i 

programem wymiany; 

c) dbałość o bezpieczną i sprawną organizację wymiany. 

7. Uczestnicy wymiany zobowiązują się do pokrycia kosztów  dodatkowego 

ubezpieczenia na czas trwania wyjazdu. 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. W czasie wyjazdów grupowych w ramach wymiany uczestników obowiązuje 

Regulamin wycieczek Liceum Ogólnokształcącego nr XI im. St. Konarskiego we 

Wrocławiu. 



2. Każdy uczestnik wymiany zobowiązany jest dostarczyć w terminie określonym 

każdorazowo przez koordynatora komplet dokumentów: 

 

a) zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w projekcie wymiany 

międzynarodowej - wyjazd za granicę oraz na przyjęcie w swoim domu zagranicznego 

partnera; 

b) oświadczenie zdrowotne rodzica lub prawnego opiekuna;   

c) karta EKUZ 

d) pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany; 

3. Każdy uczestnik wymiany musi być odpowiednio przygotowany do wyjazdu za 

granicę:   bagaż, ubiór, obuwie dostosowane do warunków atmosferycznych, ważny 

paszport/dowód osobisty, legitymacja szkolna. 

4. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek stawiać się punktualnie o wyznaczonej godzinie 

na ustalone miejsca zbiórek, które wynikają z programu wymiany lub z poleceń 

koordynatorów. 

5. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązują się do dowiezienia dziecka na 

wyznaczone przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu i do odbioru w dniu 

powrotu.  W przypadku wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, są 

zobowiązaniu do dostarczenia zgody kierownikowi wycieczki przed wyjazdem. 

6. Opiekę nad uczestnikami wymiany sprawują: 

a) wyznaczeni przez Dyrektora LO XI nauczyciele – w czasie podróży i podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę goszczącą; 

b) rodzina goszcząca – podczas przebywania u rodzin. 

7. Uczestnik wymiany podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego 

wykonywania ich poleceń. 

8. Podczas przebywania uczniów  u rodzin goszczących, uczestnicy wymiany  

a) nie mogą samodzielnie opuszczać miejsca zamieszkania; 

b)  są zobowiązani do zgłaszania rodzinie goszczącej oraz koordynatorom 

wymiany wszelkich problemów; 

c)  dostosować się  do zasad i wymogów panujących w domu rodziny goszczącej. 

9. Każdy uczestnik wymiany zobowiązany jest zachowywać kulturalnie, dbać o dobre 

imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę 

czy przekonania. 

10. Każdego uczestnika wymiany obowiązuje bezwzględny zakaz; 

a) samowolnego oddalania się od grupy; 

b) palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci. 

11. Kierownik wycieczki zastrzega sobie prawo do przerwania udziału w wymianie 

ucznia, który naruszył przepisy regulaminu wymiany oraz Statutu Szkoły.  W takim 

przypadku następuje powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów oraz 

Dyrektora szkoły o zaistniałej sprawie. Rodzice lub prawni opiekunowie są 

zobowiązani do odebrania dziecka z miejsca pobytu na swój koszt. 

12. Wszystkich uczestników wymiany obowiązuje ustalony program i rozkład dnia. 

13. Każdy uczestnik wymiany jest zobowiązany dbać o swój bagaż, pieniądze, 

dokumenty, wartościowe przedmioty oraz  wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 

14. Opiekunowie nie ponoszą  odpowiedzialności za zniszczone, zgubione lub skradzione 

wartościowe przedmioty i pieniądze uczestników wymiany. 

15. Podczas tej części wymiany, w której uczestnicy z Polski będą gościć zagranicznych 

uczniów, każdy uczestnik wymiany z  LO XI zobowiązuje się do wspólnego 

realizowania programu pobytu  z gościem z zagranicy. 



16. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora LO nr 

XI oraz koordynatora wymiany. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku 

zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności bądź dostosowania do charakteru 

wymiany. 

2. W przypadkach spornych decyzje podejmuje specjalna Komisja złożona z 

przedstawiciela Dyrekcji LO nr XI, koordynatora i nauczyciela – opiekuna, 

zaangażowanego w wymianę. 

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora wymiany, Dyrekcji LO nr XI 

oraz w dokumentach na stronie internetowej szkoły. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję Regulamin wymiany 

międzynarodowej Liceum Ogólnokształcącego nr XI im. St. Konarskiego we Wrocławiu 

 

 

 

Data…………………………………………………………………………………………….  

 

 

Podpis rodziców lub prawnych opiekunów…………………………………………………… 

 

 

 

Podpis ucznia…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zgoda Rodziców/ Opiekunów prawnych 
 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna ……………………………………………… 

 

w projekcie wymiany międzynarodowej ze szkołą  

 

………………………………………..w ……………………………………..  

 

w dniach ……………………………………………………………………… 

 

Zgadzam się na udział mojego dziecka w zajęciach dodatkowych,  wynikających z  

 

programu wymiany,  o których zostałem/zostałam poinformowana/poinformowany. 

 

Zobowiązuję się do przyjęcia ucznia z zagranicy oraz zapewnienia mu noclegu i  

 

opieki  w terminie ustalonym przez koordynatora projektu. 

 

 

Data…………………………………………… 

 

Podpis Rodzica/Opiekuna: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oświadczenie zdrowotne 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika wymiany: …………………………………………………….. 

 

PESEL dziecka:…………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na realizację programu wymiany. 

Szczegółowe informacje o stanie zdrowia dziecka: 

 

Cierpi na alergię, uczulenia, przewlekłe choroby  NIE/TAK  

 

(jakie?)……………………………………………………………………………………… 

 

Nie stosuje diety(je wszystko)/Stosuje dietę  

 

(jaką?)………………………………………………………………………………………. 

 

Posiada następujące problemy 

zdrowotne………………………………………………………………………………….. 

 

Zażywa następujące leki……………………………………………………………………. 

 

W nagłych przypadkach proszę powiadomić: 

 

 

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, numer telefonu) 

 

Inne uwagi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dziecka: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub pobytem w 

szpitalu przed kierownika wycieczki lub opiekuna grupy w przypadku zagrożenia zdrowia 

lub życia mojego dziecka w czasie trwania wymiany. 

Stwierdzam, że podałam/podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą 

pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki  podczas udziału w wymianie. 

 

Data……………………………………….. 

 

Popisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

………………………………………………………………………………………………. 



Organizator zobowiązuje się przechowywać dane uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

ochronie danych osobowych. 

 

 

Uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2019. 
Wprowadzony zarządzeniem Dyrektora nr 14/2019 z dnia 13.09.2019 
 


