
Regulamin i Cele Wymiany Szkolnej Polsko-Francuskiej 
 
XXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa w Łodzi 
XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi 
Lycée Sainte Marie Le Cholet, 43 Rue Saint-Bonaventure, 49300 Cholet, Francja 
 
Cele główne: 
Wspólne poznawanie Cholet i Francji, Łodzi oraz wybranych miejsc Polski szansą edukacyjną dla 
młodzieży, zwiększającą umiejętności komunikacyjne w języku francuskim i angielskim. 
Stworzenie płaszczyzny dialogu międzykulturowego, zwalczanie stereotypów, kształtowanie 
samodzielności, umiejętności pracy w grupie, organizacji i odnajdowania się w innym otoczeniu. 
Zdobycie bogatego doświadczenia rozwijającego postawę ciekawości i otwartości wobec innych narodów, 
wzmacniającego poczucie własnej tożsamości kulturowej i okazji do doskonalenia umiejętności 
językowych. 
 
Cele szczegółowe: 

1. Promocja szkoły i miasta. 
2. Praktyka porozumiewania się w języku francuskim i angielskim w sytuacjach życia codziennego, 

podczas wyjazdów i wspólnej pracy podczas warsztatów. 
3. Rozwijanie umiejętności współdziałania i pracy w grupie oraz organizowanie pracy własnej.  
4. Współpraca z placówkami kulturalnymi i organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie          

miasta Łodzi. 
5. Zdobycie nowych znajomości i kontaktów młodzieży oraz opiekunów z zagranicą. 
6. Budowanie stosunków i wzajemnych relacji opartych na zderzeniu z inną kulturą, mentalnością,            

sposobem bycia. 
7. Konfrontacja ze stereotypami i uprzedzeniami oraz ich niwelacja. 
8. Nabywanie umiejętności pracy w zróżnicowanej kulturowo i językowo grupie przy realizacji 

wspólnego projektu. 
9. Możliwość obejrzenia i zwiedzenia nieznanych zakątków kraju języka docelowego. 
10. Włączanie dyrekcji szkoły, innych nauczycieli oraz rodziców w organizację spotkania szkół           

partnerskich 
 
I. Definicja wymiany międzynarodowej. 
Za wymianę międzynarodową uznaje się wyjazd młodzieży poza granice Polski na zaproszenie szkoły 
partnerskiej lub organizacji zagranicznej, podczas którego uczniowie mieszkają w 
prywatnych domach uczniów-partnerów zagranicznych. 
Wymiana odbywa się na podstawie porozumienia między dyrektorami szkół partnerskich. 
Szkoły pomiędzy którymi odbywa się wymiana zwane są dalej szkołami partnerskimi, uczniowie biorący 
udział w wymianie- korespondentami, a sprawujący nad nimi opiekę nauczyciele- opiekunami wymiany. 

1. Wymiana odbywa się w dwóch etapach: przyjazd korespondentów z Francji do szkół partnerskich 
w Łodzi, wyjazd uczniów z Łodzi do szkoły w Cholet. 

2. Termin i czas trwania wymiany ustalają szkoły partnerskie. 
3. Warunki finansowe uzgadniane są z rodzicami uczniów. 
4. Uczniowie otrzymują program wymiany, uzgodniony przez polskich i francuskich opiekunów. 

 
 



Opieka 
Wymiana zagraniczna młodzieży ma specyficzny charakter. W różnych fazach imprezy sprawowanie 
opieki nad uczniami rozdzielone jest między: nauczycieli polskich, nauczycieli szkoły partnerskiej oraz 
rodziców uczniów szkoły partnerskiej. 
 
Za bezpieczeństwo uczniów szkół łódzkich liceów, podczas przejazdu na trasie Łódź- Cholet oraz 
w drodze powrotnej odpowiedzialni są nauczyciele polscy. 
Za bezpieczeństwo uczniów podczas trwania zajęć przewidzianych programem wycieczki odpowiedzialni 
są opiekunowie polscy, opiekunowie szkoły partnerskiej lub wyznaczone przez nie osoby uczestniczące 
w zajęciach. Po zakończeniu zajęć przewidzianych programem wymiany, opiekę nad uczniami przejmują 
rodzice korespondentów szkoły partnerskiej. 
 
Obowiązki ucznia 
 
Uczniowie powinni mieć świadomość, że podczas pobytu poza granicami państwa, reprezentują Polskę, 
miasto Łódź oraz swoje szkoły macierzyste i że swoim zachowaniem kształtują obraz Polaka, Łodzianina 
i ucznia Liceum Ogólnokształcącego w kraju wymiany. 
 
Uczniowie mają obowiązek podporządkowania się niniejszemu regulaminowi, oraz bezwzględnego 
podporządkowania się opiekunom polskim jak i francuskim. 
 
Uczniowie mają obowiązek podporządkowania się zasadom zachowania czystości i porządku w 
autokarze. Za wszystkie szkody i zniszczenia, zarówno w autokarze, jak i miejscu zakwaterowania, oraz 
w miejscach zwiedzanych odpowiadają rodzice uczniów. 
 
Uczniowie biorą odpowiedzialność za wszystkie wartościowe przedmioty i pieniądze, będące w ich 
posiadaniu. 
Uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad BHP oraz przepisów ruchu drogowego. 
 
Uczestnictwo w wymianie polsko-francuskiej jest dobrowolne, a uczestnikiem jest przede wszystkim 
uczeń uczący się języka francuskiego. Uczestnik wymiany polsko-francuskiej jest zobowiązany do 
spełnienia wszystkich następujących warunków regulaminu : 
 

● bezwzględnego podporządkowania się rodzicom korespondentów podczas gościny u nich  
            w domu, nie mogą się oddalać od miejsca zamieszkania bez ich wiedzy i aprobaty, 

● zgłaszania rodzicom korespondentów, opiekunom wymiany wszelkich problemów w trakcie 
wymiany, 

● dostosowania się do zasad i wymogów panujących w rodzinie korespondentów,  
● punktualnego stawiania się na zbiórkach, które wynikają z programu wymiany lub ustaleń 

opiekunów. W przypadku nagannego zachowania lub oddalenia się od grupy, opiekunowie mają 
prawo poinformować rodziców, którzy są zobowiązani do całkowitego pokrycia kosztów rozmowy 
telefonicznej. Za kontakty z opiekunem, lub kontakty telefoniczne z zaginionym uczestnikiem 
ponoszą wyłącznie koszty rodzice,  

● zgłoszenia opiekunom wymiany danych związanych ze stanem zdrowia ( schorzenia, 
przyjmowane leki), 

● natychmiastowego zgłaszania opiekunom wymiany wszelkich wypadków, sytuacji 
związanych ze stanem zdrowia, które wydarzyły się podczas wymiany,  



● kierować się zasadami wzajemnego poszanowania, koleżeństwa i zasad panujących w szkole 
partnerskiej, a sprawy sporne będą rozstrzygać opiekunowie, 

● Uczestnicy wymiany i wyjazdu zagranicznego mają obowiązek posiadania Europejskiej Karty 
Zdrowia. 

 
Zabrania się uczestnikom spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania środków 
odurzających. 
 
 
Obowiązki rodziców/ opiekunów 
 

1. Zapoznają się z ustaleniami niniejszego regulaminu  
2. Zobowiązują się odebrać korespondenta z miejsca zbiórki i zapewnić mu bezpieczeństwo oraz 

opiekę w trakcie trwania wymiany.  
3. Po zakończeniu wymiany szkolnej zobowiązują się odebrać ucznia z miejsca zbiórki.  
4. Dostarczają opiekunom wymiany podpisane regulaminy oraz zgodę na korzystanie z czasu 

wolnego.  
5. Dostarczają informacje o stanie zdrowia ucznia oraz informują o wszelkich dolegliwościach 

dziecka.  
6. Mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w podstawowe leki (nauczyciele nie mają prawa podawać            

uczniom żadnych lekarstw)  
7. Zapoznać się z programem pobytu we Francji z planem pobytu Francuzów w Polsce. (Aneksy              

dostępne po konsultacjach ze stroną francuską)  
8. Uczestniczą w zebraniu przygotowującym do wymiany w dniu wyznaczonym przez organizatora.           

Dotyczy zarówno uczestników wymiany jak i ich rodziców/opiekunów  
9. Przygotowują śniadania, obiady, kolacje (w tym kolacji pożegnalnej dla gościa w ostatnim dniu             

pobytu Francuzów w Polsce) oraz suchy prowiant na czas wycieczek krajowych i drogę powrotną              
gościa. Powyższe posiłki są wyznaczone szczegółowym rozkładem programu. 

 
 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 1 rata (250 zł), traktowana jako zaliczka, będzie kwotą 
bezzwrotną (wyjątek stanowią sprawy losowe np. choroba). 
 
 
 
Ponadto, postawa bierna uczestnika wymiany w czasie realizacji projektu w Polsce, nierespektowanie 
zasad wynikających z powyższego regulaminu, korzystanie z używek (alkohol, tytoń, narkotyki) jest 
podstawą do skreślenia z listy uczestnictwa wymiany oraz odesłania uczestnika wymiany z Francji do 
Polski na koszt własny. Tego typu decyzja, wydana przez organizatora odpowiedzialnego za sprawny  
i bezpieczny pobyt uczestników, nie może być kwestionowana. 
Dokument ten został sporządzony na potrzebę wymiany polsko-francuskiej na bazie szkolnego 
regulaminu wycieczek i skonsultowany z Dyrekcją szkoły. 

Organizatorzy wymiany: 
Beata Dankowska XXI LO 

Dominika Przytulska XXXI LO 
 
 



 
 

Zapoznałem (-łam) się z powyższym regulaminem i akceptuję jego postanowienia. 
…………………………………………………………….. 
data, podpis uczestnika wymiany 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
data, podpis rodziców/opiekunów 
 
 
Zgoda na korzystanie z czasu wolnego 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na korzystanie przez  syna/córkę 
................................................................................................. 
z czasu wolnego, podczas trwania wymiany zagranicznej, w miejscu i czasie określonym przez 
opiekunów grupy. W trakcie czasu wolnego uczniowie poruszają się grupami czteroosobowymi. 

.................................. 
Podpis rodziców/ opiekunów 

 
 
 
Oświadczenie zdrowotne 
Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka ...........................................pozwala na realizację programu 
wymiany. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem 
dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia, bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna  
w czasie trwania wymiany. 
Inne uwagi o dziecku (alergie, zażywane leki, przewlekłe choroby, uczulenia pokarmowe, 

itp.)......................................................................................................................... 

PESEL dziecka.......................................................................................................... 

Data :.....................                                                                         ...................................... 

(podpis rodziców/opiekunów) 

 


