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Student exchange program – Boston 2020 

– Program wymiany międzynarodowej Boston 2020 
 

Informacja dla uczniów aplikujących o udział w wymianie 
i ich rodziców/opiekunów prawnych 

 
  
 
Informacje podstawowe 

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy współpracę z Boston College High 

School ze Stanów Zjednoczonych. Jest to jezuicka szkoła średnia działająca od 1863 

roku w Bostonie. Szkoła ta stara się stawiać różne wyzwania swoim uczniom, tak aby 

stawali się oni ludźmi uczciwymi, wykształconymi, zaangażowanymi tak w rozwój 

akademicki jak i służenie innym. BCH formuje liderów kompetencji, sumienia  

i współczucia, którzy starają się robić wszystko Ad Maiorem Dei Gloriam – dla 

większej chwały Boga. 

 

Opis wymiany 

Uczestnicy wymiany będą mieszkać u rodzin goszczących, tak by w jak najwyższym 

stopniu rozwijać swoje kompetencje językowe. Czas pobytu w USA przeznaczony 

będzie na poznanie szkoły partnerskiej, udział w zajęciach w niej prowadzonych, ale 

także poznanie Bostonu i jego atrakcji.  

Wymiana ma charakter dwustronny – uczniowie wyjeżdżający wyrażają 

równocześnie zgodę na przyjęcie ucznia z Bostonu w swoim domu (BCH jest szkołą 

męską). Istnieje możliwość wyjazdu przez uczniów nie mogących zapewnić noclegu 

dla młodzieży z USA – w przypadku gdy uda się znaleźć inne rodziny, chętne by 

pomóc z zakwaterowaniem gości z zagranicy. 

 

Termin wymiany 2020 

Wymiany odbędą się w następujących terminach: 

- wyjazd uczniów z Polski do Bostonu: 6 - 15 marca 2020  

- przyjazd uczniów z Bostonu do Krakowa: 5-14 czerwca 2020 

 

Uwaga! Daty wyjazdów mogą ulec niewielkim zmianom zależnie od dostępności 

biletów lotniczych. 

https://www.bchigh.edu/?fbclid=IwAR0Iou_SJOGIeNvGbBXOxIXw1-npHKPL4WBofu6LdZOJU4J7tfRcksVrfgY
http://kostka.edu.pl/wymiana-z-bostonem/_wp_link_placeholder
http://kostka.edu.pl/wymiana-z-bostonem/_wp_link_placeholder
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Warunki udziału w wymianie 

Program przeznaczony jest dla uczniów klas 1 i 2 liceum trzyletniego oraz klas 1 - 3 

liceum czteroletniego. W wymianie w roku szkolnym 2019/2020 może wziąć udział 10 

osób, które pod opieką nauczyciela KOSTKI polecą do Stanów Zjednoczonych. 

Wyjazd możliwy jest za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. W wymianie mogą 

brać udział jedynie uczniowie, których zachowanie, postawa i postępy dydaktyczne 

nie budzą zastrzeżeń. 

 

Uczeń decydujący się na wyjazd zobowiązuje się do: 

- aktywnego udziału w zajęciach przygotowujących do wyjazdu, zapoznawania się  

z dostarczanymi informacjami/materiałami, terminowego wypełniania zadań 

związanych z organizacją wyjazdu (m.in. ubiegania się o wizę, dokonywania wpłat 

związanych z pokryciem kosztów wymiany); 

- aktywnego uczestniczenia w zajęciach za granicą – w tym przygotowania 

wymaganych przez organizatora materiałów i prezentacji; 

- godnego reprezentowania szkoły podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych oraz 

przyjmowania gości w naszej szkole, przedstawienia informacji o naszej szkole 

podczas wymiany (w czasie wyznaczonym przez organizatorów); 

- aktywnego udziału w działaniach projektowych podczas pobytu młodzieży z USA w 

Krakowie; 

- włączania się w opiekę nad uczniami z Bostonu w czasie ich przyjazdu do KOSTKI; 

- wykonania podczas pobytu za granicą i wymiany w Polsce zdjęć promujących 

KOSTKĘ (w miejscach i formie wyznaczonych przed wyjazdem) i ich przekazania po 

powrocie/po wyjeździe gości do p. Baran; 

- przygotowania materiałów pisemnych po powrocie z wymiany/zakończeniu 

spotkania w Krakowie (m.in. informacja o wymianie na stronę szkoły); 

- przygotowania prezentacji dot. wymiany po powrocie do kraju i zaprezentowania jej 

na wybranych lekcjach w klasie; 

- włączania się w działania promujące wymianę po powrocie do KOSTKI. 

 

Uwaga – wymogiem szkoły przyjmującej jest dostarczenie (przez osoby 

zakwalifikowane do udziału w wymianie) zaświadczenia lekarskiego o szczepieniach 

(na formularzu dostarczonym z BCH). 
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Uczniowie biorący udział w wymianie muszą podać daty odbytych szczepień 

(podania każdej dawki): 

 5 dawek szczepionki skojarzonej przeciwko błonicy/tężcowi/krztuścowi, 

 3 dawki szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 

 4 dawki szczepionki przeciw Polio, 

 2 dawki szczepionki skojarzonej przeciwko odrze/śwince/różyczce 

(rozpoczynające się po 12. Miesiącu życia), 

 2 dawki szczepionki przeciw ospie wietrznej, 

 1 dawki szczepionki skojarzonej przeciwko tężcowi/błonicy/krztuścowi – 

dawka przypominająca w okresie dojrzewania. 

 
Brak któregokolwiek ze szczepień uniemożliwia udział w wymianie! 
 
 
Szacunkowe koszty udziału w wymianie w 2020 roku 

Opłata za wizę – ok. 160 USD ≈ 700 PLN 

Bilet lotniczy Kraków- Boston – Kraków – ok. 1000 USD ≈ 3900 PLN 

Ubezpieczenie ok. 25 USD ≈ 100 PLN 

Bilety wstępu, transport lokalny i inne wydatki w USA: ok. 200 USD ≈ 800 PLN 

 

Aplikowanie o udział w wymianie 

 

Osoby zainteresowane udziałem w wymianie po zapoznaniu się z ogólnymi 

informacjami o niej przygotowują dokumenty rekrutacyjne. Uczniowie aplikujący  

o udział w wymianie składają do p. Agnieszki Baran w nieprzekraczalnym terminie do 

06.11.2019 r. komplet dokumentów: 

 

1) karta informacyjna z danymi ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych; 

2) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny – ucznia; 

3) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny – rodzica/opiekuna 

prawnego; 

4) rekomendacja wychowawcy (zawierająca informacje o zachowaniu, 

postawie i ocenę pracy i zaangażowania w sprawy szkolne kandydata) – 

wychowawca poproszony przez ucznia przekazuje rekomendację 

bezpośrednio do p. Baran; 

5) wydruk bieżących ocen z systemu Librus. 

 

Dokumenty niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych nie będą 

rozpatrywane.  
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W procesie kwalifikacji do udziału w wymianie brane będą pod uwagę następujące 

elementy: 

1) motywacja ucznia do udziału w wymianie; 

2) wyniki dydaktyczne; 

3) ocena z zachowania na zakończenie poprzedniego roku szkolnego oraz za 

miesiąc wrzesień i październik 2019,  

4) opinia wychowawcy klasy dotycząca ucznia (ocena sumienności, 

rzetelności, odpowiedzialności, kreatywności, systematyczności ucznia)  

i jego zachowania, 

5) stopień znajomości w mowie i piśmie języka angielskiego (potwierdzony 

przez nauczycieli języka angielskiego), 

6) deklaracja przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej w czasie pobytu  

w Polsce. 

 
Z kandydatami aplikującymi o udział w wymianie w zależności od liczby chętnych 
mogą być przeprowadzone dodatkowo rozmowy z Dyrekcją szkoły. 
 
Decyzja Dyrekcji o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu poszczególnych osób do 
udziału w wymianie jest ostateczna. 
 

Ważne terminy 

 30.10.2019 – 06.11.2019 – skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych 

 06.11.2019 – 20.11.2019 – analiza zgłoszeń, ewentualne rozmowy z 

kandydatami, wybór uczestników wymiany 

 do 25.11.2019 – ogłoszenie wyników naboru 

 do 15 grudnia 2019 – aplikowanie o wizę, skompletowanie dodatkowych 

dokumentów: Medical Release and Information Form, Hyde Center 

Immunization Check List, innych wymaganych przez BCH, kopii pierwszej 

strony paszportu i wizy, innych podanych przez szkołę 

 grudzień 2019/styczeń 2020 – zakup przez szkołę biletów lotniczych, 

przekazanie środków na bilety na konto szkoły, zakup ubezpieczenia 

 styczeń – marzec 2020 – przygotowanie do wyjazdu 

 6 - 15 marca 2020 – pobyt w BCH 

 kwiecień 2020 – wykonanie zadań powyjazdowych 

 kwiecień – czerwiec 2020 – przygotowanie do przyjęcia gości w Polsce 

 5-14 czerwca 2020 – pobyt uczniów z BCH w KOSTCE 

 Czerwiec 2020 – podsumowanie wymiany 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Baran: a.baran@kostka.edu.pl 

mailto:a.baran@kostka.edu.pl

