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Student exchange program – Tudela 2020
– Program wymiany międzynarodowej Tudela 2020
Informacja dla uczniów aplikujących o udział w wymianie
i ich rodziców/opiekunów prawnych

Informacje ogólne
W roku szkolnym 2019/2020 KOSTKA i Colegio San Francisco Javier (Tudela,
Spain) rozpoczynają współpracę przy organizacji wymiany międzynarodowej
uczniów. W każdym roku planujemy zorganizować wzajemne odwiedziny wybranych
uczniów obu szkół u siebie nawzajem, by lepiej się poznawać, rozwijać kompetencje
językowe, zwiedzać kraje partnerskie.

Opis wymiany
Uczestnicy wymiany będą mieszkać u rodzin goszczących, tak by w jak najwyższym
stopniu rozwijać swoje kompetencje językowe. Czas pobytu w szkole partnerskiej
przeznaczony będzie na jej poznanie, udział w zajęciach w niej prowadzonych, ale
także zwiedzanie miejscowości, w której dana szkoła znajduje się, jej atrakcji
i okolicy.

Termin wymiany 2020
Wymiany odbędą się w następujących terminach:
- przyjazd uczniów z Tudeli do Krakowa: 25-29 kwietnia 2020 (25 kwietnia - przylot
do Polski, 26 kwietnia - dzień z rodzinami/wycieczka, 27-28 kwietnia zajęcia w szkole
i popołudniowe aktywności z rodzinami przyjmującymi, 29 kwietnia powrót do
Hiszpanii)
- wyjazd uczniów z Krakowa do Tudeli: 6-10 czerwca 2020 (6 czerwca – przylot do
Hiszpanii, 7 czerwca dzień z rodzinami/wycieczka, 8-9 czerwca zajęcia w szkole
i popołudnia z rodzinami, 10 – powrót do Polski)
Uwaga! Daty wyjazdu do Tudeli i ramowy program mogą ulec niewielkim zmianom
zależnie od dostępności biletów lotniczych.
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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 14
osób, które pod opieką nauczyciela KOSTKI polecą do Hiszpanii i przyjmą ucznia ze
szkoły partnerskiej w swoim domu. Wyjazd możliwy jest za zgodą rodziców/prawnych
opiekunów. W wymianie mogą brać udział jedynie uczniowie, których zachowanie,
postawa i postępy dydaktyczne nie budzą zastrzeżeń. Pierwszeństwo udziału
w wymianie mają uczniowie uczęszczający na zajęcia lektoratu języka hiszpańskiego
w KOSTCE.
Uczeń decydujący się na wyjazd zobowiązuje się do:
- zapoznania się z regulaminem wyjazdu zagranicznego i przestrzegania jego
zapisów;
- aktywnego udziału w zajęciach przygotowujących do wyjazdu, zapoznawania się
z

dostarczanymi

informacjami/materiałami,

terminowego

wypełniania

zadań

związanych z organizacją wyjazdu (m.in. 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 Hiszpanii 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 Hiszpanii w Krakowie;
- włączania się w opiekę nad uczniami z Hiszpanii 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.
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Szacunkowe koszty udziału w wymianie w 2020 roku
Uczniowie

pokrywają

koszty:

przelotu

i dojazdu

do

szkoły partnerskiej,

ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny, transportu lokalnego, organizacji dnia
całodniowej wycieczki/zwiedzania (przejazd, bilety wstępu, przewodnicy). Zapewniają
także nocleg i wyżywienie (w swoim domu, śniadania i kolacje, pełne wyżywienie w
weekend) uczniom przyjeżdżającym i koszty związane z ich udziałem w różnych
atrakcjach w czasie spędzanym z rodzinami.
Szkoła dołoży starania by wybrać najtańsze opcje podróży, przejazdów lokalnych itp.
W chwili obecnej szacunkowy koszt biletu lotniczego to ok. 800 PLN (cena przy
rezerwacji grupowej w późniejszym terminie może jednak wzrosnąć), ubezpieczenia
ok. 20 PLN, transportu z lotniska do Tudeli – ok. 110 Euro, do tego dojdą koszty
przejazdów lokalnych i wycieczki. Dokładny koszt wyjazdu do Hiszpanii podamy
wkrótce.
Szkoły pokrywają koszty: udziału w wymianie 2 opiekunów – nauczycieli szkoły:
zakwaterowania i wyżywienia, zwiedzania atrakcji turystycznych, ubezpieczenia,
przelotu i dojazdu do szkoły partnerskiej, przejazdów lokalnych; a także zapewniają
przez dwa dni obiad dla gości w trakcie ich pobytu w Krakowie oraz dodatkowych
wyjść dla nauczycieli, który przyjadą z grupą z zagranicy.

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 do p. 313 w nieprzekraczalnym
terminie do 24 stycznia 2020 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) –
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wychowawca poproszony przez ucznia przekazuje rekomendację
bezpośrednio do p. Baran (można mailowo);
5) kserokopię dokumentu, z którym będzie podróżował uczeń: paszportu lub
dowodu osobistego.
Dokumenty niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych nie będą
rozpatrywane.
W procesie kwalifikacji do udziału w wymianie brane będą pod uwagę następujące
elementy:
1) motywacja ucznia do udziału w wymianie;
2) wyniki dydaktyczne;
3) zachowanie ucznia;
4) opinia wychowawcy klasy dotycząca ucznia i jego zachowania.
5) 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
do 24.01.2020 – skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych
24.01.2020 – 14.02.2020 – analiza zgłoszeń, ewentualne rozmowy z
kandydatami, wybór uczestników wymiany
do 26.02.2020 – ogłoszenie wyników naboru
marzec – kwiecień – przygotowanie pobytu gości w Polsce
25-29 kwietnia 2020 – przyjazd gości z Hiszpanii do Polski
marzec – czerwiec 2020 – przygotowanie do wyjazdu do Hiszpanii, zakup
przez szkołę biletów lotniczych, przekazanie środków na bilety na konto
szkoły, zakup ubezpieczenia
6-10 czerwca 2020 – pobyt uczniów z KOSTKI w Tudeli
12-30 Czerwiec 2020 – wykonanie zadań powyjazdowych podsumowanie
wymiany
W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Baran: a.baran@kostka.edu.pl
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