Regulamin wymiany zagranicznej
w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kanclerza Jana Zamoyskiego
Wymiana zagraniczna uczniów jest specyficzną formą wycieczki uczniowskiej
i podlega szczególnym przepisom, które określa niniejszy regulamin.
Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki art. 22 ust. 2 pkt 12
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. o bezpieczeństwie i higienie w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach. (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)

I.

Sprawy organizacyjne.
1. Wymiana odbywa się na podstawie ustaleń pomiędzy V Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej
a szkołą partnerską mieszczącą się poza granicami Polski.
2. Szkoły, pomiędzy którymi odbywa się wymiana, nazywane są dalej szkołami
partnerskimi, uczniowie – korespondentami, a sprawujący nad uczniami opiekę
nauczyciele – opiekunami wymiany.
3. Wymiana między szkołami partnerskimi przebiega w dwóch etapach: wizyta uczniów
V LO w szkole partnerskiej, rewizyta uczniów szkoły partnerskiej w V LO.
4. Termin i czas trwania wymiany uzgadniają między sobą szkoły partnerskie.
5. Waunki finansowe wymiany uzgadniane są każdorazowo z rodzicami uczniów.
6. Uczniowie otrzymują każdorazowo program wymiany przygotowany przez opiekunów
wymiany.

II. Opieka nad uczniami.
1. Wymiana zagraniczna młodzieży ma specyficzny charakter. W różnych fazach imprezy
sprawowanie opieki nad uczniami rozdzielone jest między: nauczycieli polskich,
nauczycieli szkoły partnerskiej i rodziców korespondentów szkoły partnerskiej.
2. Za bezpieczeństwo uczniów V LO, podczas przejazdu na trasie Dąbrowa Górnicza
(Polska) – miasto docelowe (państwo docelowe) oraz w drodze powrotnej,
odpowiedzialni są polscy opiekunowie wymiany.
3. Za bezpieczeństwo uczniów V LO podczas trwania zajęć przewidzianych programem
wymiany (wycieczki, dyskoteki, zajęcia lekcyjne i inne), odpowiedzialni są
opiekunowie polscy, opiekunowie szkoły partnerskiej lub wyznaczone przez nie osoby
uczestniczące w danej imprezie.
4. Po zakończeniu zajęć, przewidzianych programem wymiany, opiekę nad uczniami
V LO przejmują rodzice korespondentów szkoły partnerskiej.

III. Obowiązki uczniów uczestniczących w wymianie zagranicznej.
1. Każdy uczestnik wymiany zobowiązany jest do poszanowania środowiska
naturalnego, wszelkich obiektów kultu i obyczajów panujących w kraju do którego się
udaje.
2. Warunkiem uczestnictwa w wyminie jest ocena z zachowania nie niższa niż dobra
w całym okresie edukacji.
3. W czasie podróży obowiązują zasady podane przez przewoźnika.
4. Każdy uczestnik wymiany zobowiązany jest dbać o własne zdrowie
i bezpieczeństwo całej grupy.
5. Każdy uczestnik wymiany zobowiązany jest pilnować paszportu, biletu, pieniędzy
i innych osobistych rzeczy.
6. Uczestnicy wymiany zobowiązani są do kulturalnego zachowania się
w rodzinach goszczących oraz w hotelu, a także w każdym innym miejscu czy sytuacji
w czasie realizacji wymiany.
7. Uczestnicy wymiany
mają obowiązek przestrzegania zasad czystości
i porządku. Za wszystkie szkody i zniszczenia dokonane w trakcie wymiany
odpowiadają rodzice uczniów.
8. Uczestnicy wymiany mają obowiązek podporządkowania się rodzicom
korespondentów zagranicznych podczas korzystania z gościny w ich domu. Nie mogą
samowolnie opuszczać miejsca zamieszkania; powinni zgłaszać rodzicom
korespondenta i opiekunom wymiany wszelkie problemy; dostosować się do zasad
i wymogów panujących w rodzinie korespondenta.
9. Uczestnicy wymiany mają obowiązek punktualnego stawiania się na wszelkie zbiórki,
które wynikają z programu wymiany lub z poleceń opiekunów wymiany.
10. Wszelkie przemieszczanie się w jakimkolwiek celu musi odbywać się za zgodą
opiekunów. Uczeń w żadnym przypadku nie może samowolnie oddalić się od grupy.
11. W przypadku nagannego zachowania albo oddalenia się od grupy, opiekunowie mają
prawo poinformować rodziców, którzy zobowiązani są do pokrycia całkowitych
kosztów rozmowy telefonicznej. Za kontakty telefoniczne z opiekunem lub w
przypadku telefonicznego kontaktowania się z zaginionymi uczestnikami całkowite
koszty połączeń telefonicznych ponoszą rodzice.
12. Uczniowie mają obowiązek informowania opiekunów wymiany o problemach
związanych ze swoim stanem zdrowia (schorzeniach, potrzebie przyjmowania leków).
13. Wszelkie nawet najdrobniejsze problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić
opiekunowi wymiany.
14. Każdy uczestnik wymiany powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

15. Uczestników wymiany obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych, zażywania środków odurzających oraz palenia tytoniu.
16. Podczas trwania wymiany zachowanie uczniów podlega ocenie wg kryteriów na
poszczególne oceny zachowania zawartych w Szkolnym Systemie Oceniania.
17. Uczestnicy wymiany mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
bezwzględnego podporządkowania się poleceniom polskich i zagranicznym
opiekunów wymiany.
IV. Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów) uczniów V LO
Rodzice (prawni opiekunowie):
1. Zapoznają się z ustaleniami niniejszego regulaminu i akceptują go.
2. Po zakończeniu wymiany rodzice są zobowiązani do zapewnienia uczniom opieki
podczas powrotu do domu. Nieodebranie ucznia z miejsca zakończenia wymiany jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego samodzielny powrót do domu.
3. Dostarczają w wyznaczonym terminie opiekunom wymiany zgodę na uczestniczenie
dziecka w wymianie.

Regulamin wchodzi w życie 02.10.2017r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 26/2017

