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Ramowy regulamin wymian międzynarodowych i wyjazdów 

 zagranicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu 

 
§ 1 Definicja wymiany międzynarodowej. 

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. 

§ 2 Definicja wyjazdu zagranicznego. 

1. Za wyjazd zagraniczny uznaje się wyjazd młodzieży poza granice Polski w formie 

zorganizowanej przez: 

1) biuro podróży 

2) nauczycieli 

3) rodziców 

§ 3 Transport. 

1. Podczas wymian i wyjazdów zagranicznych można korzystać z wszystkich form 

transportu lądowego, powietrznego i wodnego  dopuszczonych do ruchu. 

2. W trakcie podróży grupa podlega regulacjom prawnym narzuconym przez 

przewoźnika, z regulaminem którego rodzice mają obowiązek zapoznać się przed 

wyjazdem dziecka.  

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. 

§ 4 Opiekunowie i współopiekunowie. 

1. Opiekę nad grupą pełni co najmniej 2 nauczycieli z Polski (w przypadkach 

szczególnych dopuszczalny jest 1 opiekun).  Opiekun może pełnić jednocześnie 

funkcję kierownika wymiany lub wyjazdu zagranicznego. 

2. Po dotarciu na miejsce docelowe 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. 
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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. 

§ 5 Ubezpieczenie. 

1. Uczestnicy wymiany i wyjazdu zagranicznego  mają obowiązek posiadania 

Europejskiej Karty Zdrowia. 

2. Organizatorzy wymiany mają z kolei obowiązek opłacenia dodatkowego 

ubezpieczenia na okres podróży  i trwania wymiany i wyjazdu zagranicznego . 

§ 6 Obowiązki rodziców lub opiekunów prawnych uczniów. 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów maja 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 konkretnej wymiany i wyjazdu zagranicznego . 

§ 7 Obowiązki ucznia. 

1. Uczniowie mają obowiązek: 

1) podpisania regulaminu konkretnej wymiany i wyjazdu zagranicznego,  

2) bezwzględnego przestrzegania podpisanego przez siebie regulaminu, 

3) dostosowania się do poleceń opiekunów i współopiekunów. 

 

§ 8 Finanse. 

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 nr 11 

2. Koszty poniesione w trakcie wymiany lub wyjazdu zagranicznego podlegają 

rozliczeniu. 

§ 9 Ustalenia dodatkowe. 

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. 

 


