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“Explore the Word  
– American-Polish adventure” 

Program wirtualnej wymiany międzynarodowej  

Kraków – Boston 

 

grudzień 2021 – maj 2022 

 
Boston College High School i KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. 
Stanisława Kostki zapraszają swoich uczniów do wzięcia udziału w programie wymiany 
zdalnej.  

Celem programu jest stworzenie możliwości spotkania się i wymiany doświadczeń między 
uczniami dwóch szkół jezuickich z Bostonu i Krakowa. Chcemy w ten sposób wzbogacić ich 
doświadczenie edukacyjne o kontekst międzynarodowy, rozwijać ich kompetencje 
międzykulturowe, językowe i społeczne.  

Dzięki uczestnictwu w programie nasi uczniowie spotkają się z rówieśnikami ze szkoły 
partnerskiej, przedstawią sobie nawzajem informacje o swoich krajach i miastach 
zamieszkania, swoich szkołach, będą mieli możliwość wymiany wiedzy na tematy 
historyczne.  

Przez sześć miesięcy uczniowie obu szkół będą pracować nad wspólnymi tematami i spotykać 
się zdalnie regularnie, raz w miesiącu, aby prezentować wyniki swojej pracy. Przygotują 
prezentacje na zadane tematy, ale także wykonają zadania i wezmą udział w grach specjalnie 
dla nich zaprojektowanych. 

Na zakończenie uczestnictwa w programie każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający 
udział w programie wirtualnej wymiany uczniowskiej.  
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Zasady udziału w programie 

1. W programie może wziąć udział maksymalnie 9 uczniów z każdej ze szkół 
partnerskich. 

2. Udział w programie jest dobrowolny, w przypadku uczniów niepełnoletnich 
wymagana jest zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia w nim. 

3. Każdy uczestnik programu ma prawo: 
- uczestniczyć w spotkaniach lokalnych (stacjonarnych lub zdalnych zależnie od 
aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju) przygotowujących do spotkań 
międzynarodowych i związanych z wykonaniem zadań projektowych; 
- korzystać ze wsparcia nauczycieli biorących udział w programie i niezbędnego 
sprzętu będącego w posiadaniu szkoły, przy wykonywaniu zadań indywidualnych  
i grupowych; 
- uczestniczyć w zdalnych spotkaniach międzynarodowych z rówieśnikami z Boston 
College High School; 
- otrzymać certyfikat potwierdzający udział w programie, jeśli spełni warunki 
niezbędne do uzyskania go.  

4. Osoby zgłaszające się do udziału w programie: 
- deklarują, iż zapoznały się z zasadami udziału w programie i będą się do nich 
stosować; 
- deklarują udział w lokalnych spotkaniach projektowych (uczeń ma możliwość 
dwukrotnej nieobecności nieusprawiedliwionej), 
- wyrażają gotowość aktywnego włączenie się w przygotowywanie indywidualnych  
i grupowych zadań projektowych (w tym m.in. portfolio, film/prezentacja  
o Krakowie), działań promujących program i ewaluacyjnych; 
- deklarują aktywny udział w zdalnych spotkaniach międzynarodowych (uczeń ma 
możliwość jednokrotnej nieobecności nieusprawiedliwionej). 

5. Każda nieobecność uczestnika programu na spotkaniu lokalnym lub 
międzynarodowym powinna być z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem 
zgłoszona koordynatorowi programu na adres: international@kostka.edu.pl.  

6. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych  
z realizacją zadań programu w godzinach pracy szkoły i wyłącznie pod opieką 
nauczycieli (jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju na to pozwoli). 

7. Podczas realizacji działań programu (spotkań lokalnych i międzynarodowych) 
obowiązują zasady zapisane w Statucie szkoły. Obowiązkiem każdego uczestnika 
programu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy 
nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy 
przekonania. 

8. Uczniowie, którzy w trakcie trwania programu będą łamać zasady udziału w nim 
mogą być wyłączeni z udziału w danym spotkaniu lub z całego programu. 

9. Naganne zachowanie ucznia lub/i znaczne pogorszenie jego sytuacji dydaktycznej czy 
wychowawczej może być podstawą do zawieszenia udziału w programie.  

 

mailto:international@kostka.edu.pl
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Spotkania lokalne 

W trakcie trwania projektu odbywać się będą spotkania lokalne uczestników programu  
z Polski (stacjonarne lub zdalne zależnie od sytuacji epidemiologicznej w Polsce). Spotkania 
organizowane będą średnio raz na dwa tygodnie, w godzinach popołudniowych. W ich 
trakcie realizowane będą zadania projektowe, dzielone zadania, podsumowywane efekty 
pracy. Osoby biorące udział w programie deklarują udział w przynajmniej 80% spotkań 
lokalnych.  

Ponad to uczestnicy projektu będą wykonywali indywidualne i grupowe zadania projektowe, 
wstępnie zaplanowano następujące aktywności: 

- przygotowanie portfolio (krótkiej informacji o sobie – w języku angielskim); 

- przygotowania grupowo lekcji języka polskiego dla uczniów z USA; 

- przygotowanie grupowej prezentacji/filmu o szkole; 

- przygotowanie grupowej prezentacji/filmu o wybranych miejscach w Krakowie; 

- udział w międzyszkolnym projekcie dot. kwestii ekologicznych.  

W celu przygotowania prezentacji/filmów o Krakowie przewidywane są dodatkowe 
spotkania w mieście dla osób chętnych (jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli). 

 

Spotkania międzynarodowe 

W ramach programu w każdym miesiącu odbywać się będą zdalne spotkania z uczniami  
z Boston College High School za pośrednictwem platformy Zoom. Jeśli warunki 
epidemiologiczne na to pozwolą spotkania będą organizowane na terenie szkoły (połączenie 
grupowe), gdyż w czasie ich trwania może być konieczna praca w grupie narodowej. Jeśli 
spotkania będą odbywać się w czasie, gdy w  danym kraju obowiązuje nauczanie zdalne, 
wówczas uczniowie łączą się na  dane spotkanie indywidualnie za pośrednictwem 
przekazanego linku wejścia. 

W zdalnych spotkaniach międzynarodowych uczniowie uczestniczą w stroju KOSTKI  
i przestrzegają tych samych zasad co na lekcjach stacjonarnych w szkole. 
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Certyfikat udziału w programie 

Każda osoba aktywnie uczestnicząca w programie i wykonująca zadania indywidualne  
i grupowe otrzyma po jego zakończeniu zaświadczenie udziału w nim. Osoby, które nie 
pomagały w wykonaniu zadań projektowych, opuściły więcej niż 2 spotkania lokalne lub 
więcej niż jedno spotkanie międzynarodowe (nieusprawiedliwione nieobecności) nie 
otrzymają zaświadczenia.  

 

 

Terminy realizacji programu 

19 – 21 listopada 2021 r. – ogłoszenie informacji o programie na stronie internetowej szkoły, 
profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook, w wiadomości wysyłanej przez Librus 
do uczniów i rodziców uczniów KOSTKI. 

19 – 23 listopada 2021 r. – przyjmowanie zgłoszeń (do godz. 18.00). 

24  listopada 2021 r. – wybór uczestników programu. 

Do 26 listopada 2021 r. – przekazanie informacji o wynikach rekrutacji. 

29 listopada 2021 r. - spotkanie z osobami zakwalifikowanymi do udziału  
w programie, przygotowanie do pierwszego spotkania międzynarodowego. 

01 grudnia 2021 r. godz. 14.10 – pierwsze spotkanie międzynarodowe. 

 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacji uczniów do udziału w programie dokonuje Komisja Rekrutacyjna w skład 
której wchodzą: Dyrektor szkoły i dwaj koordynatorzy programu. 

2. Rekrutacja do projektu trwa od  19 do 23 listopada 2021 r. do godz. 18.00. 
3. Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby uczestników na poszczególne 

klasy. 
4. Uczniowie mają równe prawa w trakcie rekrutacji do działań projektowych 

niezależnie od płci, wieku, przekonań religijnych czy pochodzenia. 
5. Osoby zainteresowane udziałem w programie, po zapoznaniu się z ogólnymi 

informacjami o nim, przygotowują dokumenty rekrutacyjne. Uczniowie aplikujący  
o udział w wymianie wypełniają do dnia listopada 2020 r. do godz. 18:00 formularz 
rekrutacyjny: https://forms.gle/TwTFjipAkagJNpkw8 

6. Dokumenty niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  
7. Osoby zakwalifikowane do programu przed pierwszym spotkaniem 

międzynarodowym dostarczą do szkoły: 
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a. zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Programie – dotyczy uczniów 
niepełnoletnich; 

b. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 
realizacji programu; 

c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w celu realizacji  
i promocji programu. 

 
8. W procesie kwalifikacji do udziału w programie brane będą pod uwagę następujące 

elementy: 
d. motywacja ucznia do udziału w wymianie; 
e. wyniki dydaktyczne; 
f. ocena z zachowania na zakończenie poprzedniego roku szkolnego oraz za miesiąc 

październik 2021,  
g. stopień znajomości w mowie i piśmie języka angielskiego (deklaracja 

potwierdzana przez Komisję rekrutacyjną u nauczycieli języka angielskiego), 
h. w przypadku większej liczby chętnych - opinia wychowawcy klasy i innych 

uczących dotycząca ucznia (ocena sumienności, rzetelności, odpowiedzialności, 
kreatywności, systematyczności ucznia) i jego zachowania, 

9. Decyzja Dyrekcji o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu poszczególnych osób do 
udziału w programie jest ostateczna. 

10. Koordynatorzy projektu mogą w sytuacji łamania postanowień Statutu szkoły  
i regulaminów szkolnych lub zasad udziału w programie, za zgodą Dyrekcji, wykluczyć 
uczestnika z udziału w nim.  

 

Dodatkowe informacje 

Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany powyższych zapisów w przypadku zaistnienia 
nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. Każda zmiana zasad udziału  
w programie wymaga formy pisemnej i przekazania ich uczestnikom programu. 
Koordynatorzy programu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych 
lub od nich niezależnych. 

Każdy uczestnik programu ma prawo do rezygnacji z udziału w nim po uprzednim 
poinformowaniu o tym koordynatora. 

Wszelkie kwestie nieujęte w zasadach, będą rozstrzygane przez  koordynatorów projektu.  
W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie ostatecznej decyzji będzie należało do 
Dyrekcji szkoły. 

 

Kontakt z koordynatorami programu 

international@kostka.edu.pl, tel. 511 472 050. 

mailto:international@kostka.edu.pl

