REGULAMIN WYMIAN MIĘDZYNARODOWYCH DLA KLAS
DWUJĘZYCZNYCH ZSO NR 7 W KRAKOWIE
1.

Szkoła stara się organizować corocznie wymiany między klasami dwujęzycznymi
(kl. 3 gimnazjum, kl. O - III liceum) a młodzieŜą francuską lub francuskojęzyczną.

2.

Wymiana międzyszkolna jest integralną częścią programu dydaktycznego
realizowanego w klasach dwujęzycznych. Z tego względu uczestnictwo uczniów w
wymianie jest obowiązkowe.

3.

Uczeń zobowiązany jest uczestniczyć w wymianie organizowanej dla jego klasy.

4.

Uczestnictwo w wymianie międzynarodowej nie zwalnia ucznia z przygotowania się
do lekcji w czasie trwania przyjęcia gości.

5.

Uczeń moŜe być zwolniony z uczestnictwa w wymianie tylko w szczególnie
uzasadnionych wypadkach. Zwolnienie z wymiany ( z przyczyn innych niŜ nagła
choroba ucznia lub cięŜki przypadek losowy) musi zostać uzgodnione z
wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły, w takiej sytuacji uczeń powinien znaleźć inną
osobę na swoje miejsce.

6.

Uczeń zwolniony z uczestnictwa w wymianie ma obowiązek uczestniczyć w
lekcjach w klasie równoległej (lub swojej, jeŜeli wymiana nie obejmuje wszystkich
uczniów jego klasy) przez cały okres trwania wymiany oraz zobowiązany jest do
przestrzegania wszystkich obowiązków szkolnych z tego wynikających.

7.

Uczeń moŜe dodatkowo wziąć udział w wymianie organizowanej dla innej klasy
wyłącznie za zgodą wychowawców obu klas i dyrekcji szkoły. Zgoda na dodatkową
wymianę uzaleŜniona jest od wyników w nauce, frekwencji i stosunku do
obowiązków szkolnych danego ucznia.

8.

Koszty wymiany pokrywane są w całości przez rodziców lub opiekunów uczniów.
Szkoła zobowiązuje się do kaŜdorazowego wystąpienia o dofinansowanie wymiany
przez Urząd Miasta Krakowa.

9.

Dofinansowanie indywidualne ucznia jest uwarunkowane jego sytuacją rodzinną
i materialną.

10.

Pod sformułowaniem „koszty wymiany” rozumie się:

a.

koszt pobytu młodzieŜy i nauczycieli francuskich w Krakowie, (zakwaterowanie,
wyŜywienie,
bilety
wstępu,
koszty
reprezentacyjne,
koszty
przejazdu na wycieczki poza miasto - chyba, Ŝe grupa francuska dysponuje
własnym środkiem transportu, itp.)
koszt przejazdu młodzieŜy polskiej do Francji, Belgii lub Węgier.
oficjalne upominki dla strony francuskiej lub francuskojęzycznej.

b.
c.
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11.

Wszystkie wyŜej wymienione lub inne koszty wymiany muszą być kaŜdorazowo
uzgadniane z rodzicami uczniów. Rodzice lub opiekunowie uczniów podejmują
ostateczną decyzję, co do sposobu przeprowadzenia wymiany, wynajmu firmy
przewozowej, rodzaju upominków dla strony zapraszającej, programu wymiany, itp.

12.

W czasie trwania wymiany, po skończonym programie oficjalnym,
odpowiedzialność za korespondentów spoczywa odpowiednio: w Polsce - na
rodzicach (opiekunach prawnych) polskich uczniów, w kraju docelowym (Francja,
Belgia, Węgry) - na rodzicach (opiekunach prawnych) korespondentów. Dotyczy to
równieŜ uczniów pełnoletnich.

13.

Uczniowie biorący udział w wymianie zobowiązani są do uczestnictwa we
wszystkich przewidzianych w programie wymiany imprezach, naleŜytej opieki nad
zaproszonym uczniem, punktualności, przestrzegania zasad obowiązujących w
zapraszającej go rodzinie francuskiej.

14.

Rodzice lub opiekunowie uczniów składają pisemne oświadczenie dotyczące
sposobu zachowania się ich dzieci podczas wymiany ( np. zgoda na wyjścia poza
oficjalnym programem wymiany, określenie godziny powrotu do domu, itp.).

15.

Podczas wymiany obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu, palenia papierosów
oraz posiadania i uŜywania środków psychoaktywnych (narkotyków).

16.

W przypadku niestosowania się ucznia do ustaleń regulaminu poniesie on kary
przewidziane w statucie szkoły oraz nie będzie miał prawa do kolejnych wspólnych
wyjazdów, wycieczek, wymian ani imprez klasowych.

17.

Złamanie punktu 14 regulaminu na wyjeździe skutkuje wydaleniem z wymiany na
koszt rodziców.

18.

Wszystkie punkty niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich uczniów szkoły pełnoletnich i niepełnoletnich.

Dyrektor ZSO nr 7

Oświadczam, Ŝe zapoznałem / - am / się z powyŜszym regulaminem i zobowiązuje się do
jego przestrzegania.

Kraków, dnia ...................................

........................................... .....................................
/ podpis rodziców /
/ podpis ucznia /
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