
  
 

Niniejszy Regulamin Wymiany Zagranicznej Uczniów stanowi załącznik do umowy zawartej w dniu 14.12.2016 

pomiędzy ILO w Ciechanowie a, Szkołą Partnerską: Alexander-von- Humboldt-Schule Europa Schule Viernheim  

 

 

 

REGULAMIN WYMIANY ZAGRANICZNEJ UCZNIÓW,  

pomiędzy  

I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego  

w Ciechanowie (zwanym dalej ILO w Ciechanowie), a Szkołą 

Partnerską Alexander-von-Humboldt-Schule Europa Schule 

Viernheim (zwaną dalej AvH-S) 
 

 

 

 

1. Sprawy organizacyjne 

1.1. Niniejszy Regulamin Wymiany Zagranicznej reguluje zachowania podczas 

międzynarodowych umów wymiany uczniowskiej i jest ich integralną częścią. 

Wymiana zagraniczna uczniów jest specyficzną formą wycieczki uczniowskiej  

i podlega szczególnym przepisom prawa polskiego dotyczącego uczniów i szkół, 

przepisom ustanowionym i obowiązującym w ILO oraz niniejszego regulaminu. 

Wymiana odbywa się na podstawie porozumienia (umowy) zawartego pomiędzy 

dyrektorem ILO w Ciechanowie, a dyrektorem Szkoły Partnerskiej AvH-S 

mieszczącej się na terenie Republiki Federalnej Niemiec. 

1.2. Szkoły zagraniczne, z którymi odbywa się wymiana, nazywane są dalej, Szkołami 

Partnerskimi, zaś uczniowie – Korespondentami, a sprawujący nad uczniami 

opiekę nauczyciele – Opiekunami Wymiany.  

1.3. Wymiana między Szkołami Partnerskimi przebiega w dwóch etapach:  

wizyta uczniów ILO w Ciechanowie w Szkole Partnerskiej AvH-S, rewizyta 

uczniów Szkoły Partnerskiej AvH-S w ILO w Ciechanowie. 

1.4. Termin i czas trwania wymiany uzgadniają między sobą Szkoły Partnerskie.  

1.5. Warunki finansowe wymiany uzgadniane są każdorazowo z rodzicami uczniów.  

1.6. Uczniowie ILO w Ciechanowie otrzymują program wymiany przygotowany przez 

polskich lub zagranicznych opiekunów wymiany.  

 

 

 



  
 

2. Opieka nad uczniami ILO w Ciechanowie 

2.1. Wymiana zagraniczna młodzieży ma specyficzny charakter. W różnych fazach 

imprezy sprawowanie opieki nad uczniami rozdzielone jest między:  

nauczycieli polskich, nauczycieli Szkoły Partnerskiej AvH-S i rodziców 

korespondentów Szkoły Partnerskiej AvH-S.  

2.2. Za bezpieczeństwo uczniów ILO w Ciechanowie, podczas przejazdu na trasie 

Ciechanów (Polska) – Viernheim (Republika Federalna Niemiec) oraz w drodze 

powrotnej, odpowiedzialni są polscy opiekunowie wymiany.  

2.3. Za bezpieczeństwo uczniów ILO w Ciechanowie „na wyjeździe” podczas trwania 

zajęć przewidzianych programem wymiany (wycieczki, dyskoteki, zajęcia 

lekcyjne i inne...), odpowiedzialni są opiekunowie polscy, opiekunowie Szkoły 

Partnerskiej AvH-S lub wyznaczone przez nie osoby uczestniczące w danej 

imprezie. 

2.4. Po zakończeniu zajęć, przewidzianych programem wymiany, o których mowa 

wyżej, opiekę nad uczniami ILO w Ciechanowie przejmują rodzice 

korespondentów Szkoły Partnerskiej AvH-S .  

 

3. Obowiązki uczniów ILO w Ciechanowie uczestniczących w wymianie 

zagranicznej.  

3.1. Uczniowie ILO w Ciechanowie powinni mieć świadomość, iż podczas pobytu poza 

granicami państwa reprezentują Polskę, miasto Ciechanów oraz I Liceum 

Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie i że swoim 

zachowaniem kształtują w kraju Szkoły Partnerskiej AvH-S – obraz Polaka, 

Ciechanowianina oraz ucznia naszego Liceum. W związku z powyższym 

warunkiem uczestnictwa w wymianie jest ocena z zachowania nie niższa niż 

dobra w całym okresie edukacji.  

3.2. Uczniowie ILO w Ciechanowie mają obowiązek przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz bezwzględnego podporządkowania się polskim i zagranicznym 

opiekunom wymiany.  

3.3. Uczniowie ILO w Ciechanowie mają obowiązek przestrzegania zasad czystości 

i porządku w autokarze. Za wszystkie szkody i zniszczenia w autokarze, miejscu 

zakwaterowania lub innych zwiedzanych obiektach odpowiadają rodzice 

uczniów.  

3.4. Uczniowie ILO w Ciechanowie sami odpowiadają za swoje wartościowe przedmioty 

i pieniądze, chyba, że będą one powierzone w depozyt opiekunom wymiany.  



  
 

3.5. Uczniowie ILO w Ciechanowie mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania 

zasad ruchu drogowego i przepisów BHP.  

3.6. Uczniowie ILO w Ciechanowie mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania 

się rodzicom korespondentów zagranicznych, podczas korzystania z gościny w 

ich domu. Uczniowie ILO w Ciechanowie: nie mogą samowolnie opuszczać 

miejsca zamieszkania (domu korespondenta), powinni zgłaszać rodzicom 

korespondenta, opiekunom wymiany, wszelkie problemy, które pojawią się w 

trakcie wymiany, powinni dostosować się do zasad i wymogów panujących w 

rodzinie korespondenta.  

3.7. Uczniowie ILO w Ciechanowie mają obowiązek punktualnego stawiania się na 

wszelkich zbiórkach, które wynikają z programu wymiany lub z ustaleń 

opiekunów wymiany. 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 z 

zaginionymi uczestnikami, całkowite koszty połączeń telefonicznych ponoszą 

rodzice.  

3.8. Uczniowie ILO w Ciechanowie mają obowiązek przestrzegania zakazu 

samowolnego oddalania się od grupy, a w przypadku grupowego przebywania 

na terenie hotelu, mają zakaz opuszczania hotelu lub pokojów bez wiedzy 

opiekunów wymiany, stosują się do panujących w nich zasad i przestrzegają 

ustalonych godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 06.00) lub według polecenia 

opiekunów w miejscu zakwaterowania.  

3.9. Uczniowie ILO w Ciechanowie mają obowiązek zgłoszenia opiekunom wymiany 

danych związanych ze stanem zdrowia (schorzenia, potrzebę przyjmowania 

leków itp.).  

3.10. Uczniowie ILO w Ciechanowie mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania 

opiekunom wymiany wszelkich wypadków, sytuacji związanych ze stanem 

zdrowia, które wydarzyły się podczas trwania wymiany.  

3.11. Uczniowie ILO w Ciechanowie w swoim postępowaniu powinni kierować się 

zasadami wzajemnego poszanowania i koleżeństwa i zasad panujących w Szkole 

Partnerskiej AvH-S, a sprawy sporne powinni rozstrzygać opiekunowie 

wycieczki.  

3.12. Uczniom ILO w Ciechanowie zabrania się: picia alkoholu, palenia tytoniu oraz 

zażywania środków odurzających.  

3.13. Podczas trwania wymiany obowiązują zasady dotyczące zachowania (i jego 

oceniania) przewidziane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 



  
 

 

 



  
 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Wymiany Zagranicznej Uczniów  

 

 

Zgoda rodziców na udział dziecka w wymianie szkolnej  
 

Po zapoznaniu się z treścią Regulaminu Wymiany Zagranicznej Uczniów, pomiędzy 

I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, 

a Szkołą Partnerską ……………………………………………………………………………………………………………..  

w ……………………….………………………….  państwo: ……………………… .………………………….;  

akceptuję jego postanowienia i wyrażam zgodę na udział córki/syna:  

 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………. ucz. kl. …………..…  
imię i nazwisko ucznia 

w wymianie zagranicznej z uczniami w/w Szkoły Partnerskiej AvH-S  odbywającej się 

w dniach …………………………………………………………………… 

Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztów podróży w wysokości:  

…………………………………… zł (słownie:………………………………………………………………………………………………………………………) 

jak również innych kosztów wskazanych w przywołanym wyżej Regulaminie. 

 

 

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

Miejscowość,                                                data,                                  podpis rodzica (opiekuna) 

 

  

Alexander-von-Humboldt-Schule Europaschule 

Niemcy Viernheim 

18 marca 2017 r. do 25 marca 2017 r. 
 

 



  
 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Wymiany Zagranicznej Uczniów  

 

 

Oświadczenie zdrowotne 
 

Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ucz. kl. …………..…  
imię i nazwisko ucznia          PESEL 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.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

………………… …………………………………………………………………………… 

(data i podpis rodzica (opiekuna) 

 

 

 

 

  

 



  
 

 
 
 



  
 

 


