
Ramowy regulamin  

wymian międzynarodowych i wyjazdów zagranicznych 

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Pawła Stalmacha w Wiśle 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dn. 14.12.2016 Prawo Oświatowe (Dz. U.2017, poz.59) 

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. o bezpieczeństwie i 

higienie w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. 

z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm. 

 

Definicja wymiany międzynarodowej 

§1 
1. Za wymianę międzynarodową uznaje się wyjazd młodzieży poza granice 

Polski na zaproszenie szkoły partnerskiej lub organizacji zagranicznej, podczas 

którego uczniowie mieszkają w:  

1) prywatnych domach uczniów - partnerów zagranicznych,  

2) miejscach noclegowych wskazanych przez partnerów z zagranicy, np. 

bursa, hotel, pensjonat.  

 

Definicja wyjazdu zagranicznego 

§ 2 
1. Za wyjazd zagraniczny uznaje się wyjazd młodzieży poza granice Polski 

w formie zorganizowanej przez:  

1) biuro podróży,  

2) nauczycieli, 

3) rodziców. 

 

Cele wymiany zagranicznej 

§ 3 

 

1. Wymiana z zagraniczną szkołą zakłada realizację następujących celów 

dydaktyczno-wychowawczych: 

a) doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym, 

b) zapoznanie uczniów ze środowiskiem naturalnym, zabytkami oraz 

dziedzictwem kulturowym odwiedzanego kraju, 

c) poznanie obyczajów i kultury odwiedzanego kraju oraz realiów życia 

codziennego jego mieszkańców poprzez zamieszkanie w rodzinach 

partnerów z zagranicy i udział w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych 

wspólnie z młodzieżą goszczącą, 

d) propagowanie kultury fizycznej w sportowej rywalizacji poprzez udział 

we wspólnych zajęciach sportowych, 

e) rozwijanie w uczniach postawy otwartości i tolerancji dla 

przedstawicieli innego kraju, kultury i wyznania, 



f) zwalczanie stereotypów i uprzedzeń. 

  

Transport 

§ 4 
1. Podczas wymian i wyjazdów zagranicznych można korzystać ze wszystkich 

form transportu lądowego, powietrznego i wodnego dopuszczonych do 

ruchu.  

2. W trakcie podróży grupa podlega regulacjom prawnym narzuconym przez 

przewoźnika. 

3. Organizatorzy wymian i wyjazdów zagranicznych nie ponoszą 

odpowiedzialności powstałej w wyniku nie dostosowania się ucznia do 

wymogów wspomnianych wyżej regulaminów (w przypadku np. nie 

wpuszczenia ucznia na pokład samolotu pełne koszty ponoszą rodzice).  

4. Podczas podróży wymagana jest obecność co najmniej 2 nauczycieli – 

opiekunów (w przypadkach szczególnych, np. mała ilość uczniów, 

dopuszczalny jest 1 opiekun). W miejscu docelowym wymiany i wyjazdu 

zagranicznego wszystkich uczestników obowiązują regulacje przewoźników 

lokalnych.  

 

Opiekunowie i współopiekunowie 

§ 5 
1. Opiekę nad grupą pełni co najmniej 2 nauczycieli z Polski. Opiekun może 

pełnić jednocześnie funkcję kierownika wymiany lub wyjazdu 

zagranicznego, o ile wyraził na to zgodę Dyrektor Szkoły. 

2. Po dotarciu do miejsca docelowego wprowadza się pojęcie współopiekuna, 

którym może być:  

1) w przypadku wymiany międzynarodowej opiekun z kraju docelowego 

(nauczyciele, rodzice, przedstawiciele organizacji zagranicznej),  

2) w przypadku wyjazdu zagranicznego pracownik biura podróży.   

3. Nauczyciele polscy sprawują opiekę nad grupą w czasie trwania zajęć 

zorganizowanych i objętych harmonogramem. W trakcie wymian 

zagranicznych wprowadza się pojęcie „zajęć własnych dozorowanych” tzn. 

czasu, w którym młodzież znajduje się pod opieką rodzin zagranicznych, 

pełniących rolę współopiekunów.  

 

Ubezpieczenie 

§ 6 
1. Organizatorzy wymiany mają z kolei obowiązek opłacenia dodatkowego 

ubezpieczenia na okres podróży, trwania wymiany i wyjazdu zagranicznego.  

 

Obowiązki rodziców lub opiekunów prawnych uczniów 

§ 7 
1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów mają obowiązek:  



1) poinformować nauczycieli o wszelkich chorobach swoich dzieci,  

2) zaopatrzyć dzieci w podstawowe leki (nauczyciele nie mają prawa 

podawać uczniom żadnych lekarstw),  

3) zaopatrzyć dzieci w środki finansowe,  

4) podpisać regulamin wymiany i wyjazdu zagranicznego.  

 

Obowiązki ucznia 

§ 8 
1. Uczniowie mają obowiązek:  

1) podpisania regulaminu wymiany i wyjazdu zagranicznego,  

2) bezwzględnego przestrzegania podpisanego przez siebie regulaminu,  

3) dostosowania się do poleceń wydawanych przez opiekunów i 

współopiekunów.  

 

Finanse 

§ 9 
1. Źródłem finansowania wymian i wyjazdów zagranicznych mogą być:  

1) środki własne rodziców,  

2) dotacje pozyskiwane od podmiotów gospodarczych, organizacji lub osób 

prywatnych,  

3) środki Rady Rodziców działającej przy ZSO im.P.Stalmacha w Wiśle  

2. Koszty poniesione w trakcie wymiany lub wyjazdu zagranicznego podlegają 

rozliczeniu. Rozliczenia dokonuje kierownik wyjazdu. 

 

Ustalenia dodatkowe 

§ 10 
1. Uczeń :  

1) ponosi pełną odpowiedzialność za posiadany przez siebie sprzęt 

elektroniczny i bagaż  

2) ma obowiązek posiadać ważny paszport lub dowód osobisty,  

3) ma obowiązek posiadać telefon komórkowy działający poza terenem 

Polski,  

4) zobowiązany jest do punktualnego przybywania na miejsca zbiórek 

każdego dnia zgodnie z harmonogramem wymiany.  

 

Sprawy organizacyjne 

§ 11 
1. Wymiana międzynarodowa odbywa się według uzgodnionego programu. 

2. Termin i czas trwania wymiany ustalają między sobą szkoły partnerskie i/lub 

organizacja pośrednicząca. 

3. O terminie i czasie trwania wymiany rodzice uczniów są informowani. 

4. Uczniowie otrzymują program wymiany przygotowany przez opiekunów 

wymiany. 



5. Ze względu na niewielką ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć w 

wyjazdach zagranicznych, są one traktowane jako wyraz uznania dla 

uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu. 

6. Rekrutacji uczestników wymiany międzynarodowej dokonują nauczyciele 

odpowiedzialni za wymianę i/lub realizację projektu w oparciu o regulamin 

rekrutacji uczniów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ 

(Regulamin rekrutacji w menu zakładki Erasmus+). 

7. Uczeń niepełnoletni może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną 

zgodą rodziców. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego wyrażenia 

zgody i podpisania regulaminu. 

8. Rodzice odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez 

organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazd i bezzwłoczny odbiór w dniu 

powrotu. W przypadku wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka do 

domu np. z lotniska, są zobowiązani do dostarczenia owej zgody na piśmie 

przed wyjazdem. 

9. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, 

dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów 

reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.  

10. Podczas korzystania z gościny rodzin przyjmujących, uczniowie nie mogą 

samodzielnie opuszczać miejsca zamieszkania; powinni zgłaszać rodzicom 

goszczącym i opiekunom wymiany wszelkie problemy; dostosować się do 

zasad i wymogów panujących w domu gospodarzy. 

11. Podczas tej części wyjazdów zagranicznych, które dotyczą pobytu z 

rodzinami goszczącymi, uczniowie mogą realizować program różniący się od 

programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod 

opieką rodziców uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej. 

12. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające 

bezpieczeństwa własnego i innych. 

13. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:  

1) samowolnego oddalania się od grupy, 

2) palenia papierosów, spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w 

jakiejkolwiek postaci. 

14. Kierownik wyjazdu zastrzega sobie prawo do przerwania wyjazdu ucznia, 

który  w rażący sposób narusza Statut Szkoły i regulamin wyjazdu.W takim 

wypadku kierownik wycieczki powiadamia rodziców, wzywa policję oraz 

informuje dyrektora. Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka z miejsca 

zakwaterowania na swój koszt. 

15. 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. 



16. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie pieniędzy oraz 

zgubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd 

przez ucznia. 

17. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice. 

18. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego 

wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji tj. zmiana nazwiska na bilecie 

lotniczym, odwołanie rezerwacji itp. ponosi rodzic ucznia.  

19. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora 

Szkoły i kierownika wyjazdu. 

 

 


