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Program indywidualnej wymiany uczniowskiej 

Miesiąc we Francji, miesiąc w Polsce 

Informacja dla szkół i rodziców 

Rok szkolny 2022-2023 
 

Cele 

Program ma na celu zapoznanie licealistów z innym systemem edukacji i inną kulturą podczas 
pobytu w szkole partnerskiej oraz w rodzinie goszczącej. 

Podczas nauki we francuskim liceum polscy uczniowie będą mogli poznać francuski system 
edukacji i podnieść swój poziom znajomości języka francuskiego.  

Ponadto udział w tym programie wzmocni kompetencje społeczne i obywatelskie uczestników, takie 
jak samodzielność, poczucie odpowiedzialności, otwartość i tolerancja. 

Kryteria rekrutacji do programu 

Program jest skierowany do uczniów wykazujących się motywacją i samodzielnością oraz 
znających język francuski w takim stopniu, by skorzystać z udziału w lekcjach w szkole partnerskiej. 
Kandydaci muszą być posiadać również zdolność do przystosowania się do nowego 
otoczenia i chęć integracji. 

Uczestnicy 

- francuscy licealiści z klas 2 szkół podległych Regionowi Akademickiemu Auvergne-Rhône-Alpes 
- polscy licealiści urodzeni w 2006 lub 2007 roku z poziomem języka francuskiego min. A2+/B1 

Terminy pobytów 

- Pobytu uczniów polskich we Francji: marzec 2023 
- Pobytu uczniów francuskich w Polsce: czerwiec 2023 
 

Kandydatury 

Wniosek wypełnia rodzina kandydata do wymiany, a następnie opiniuje nauczyciel i zatwierdza 
dyrektor szkoły. Kompletne wnioski należy przesłać drogą elektroniczną do wydziału współpracy  
edukacyjnej Instytutu Francuskiego najpóźniej do dnia 25 listopada 2022 do pani Anny Wojno, 
asystentki w wydziale edukacji anna.wojno@institutfrancais.pl  
 
Instytut Francuski poinformuje uczniów o wynikach rekrutacji do programu, po tym jak komisja 
złożona z przedstawicieli Regionu Akademickiego Auvergne-Rhône-Alpes i Instytutu Francuskiego 
rozpatrzy wnioski i dobierze wybranych kandydatów z obu krajów w dwójki. Uczniowie zostaną 
poproszeni, by niezwłocznie po wskazaniu korespondentów zapoznali się z nimi, nawiązując 
kontakt przez dostępne komunikatory.  
 

Finansowanie 

Wymiana jest oparta na zasadzie wzajemności; uczestnicy przebywają przez 4 kolejne tygodnie w 
kraju korespondenta i zobowiązują się do przyjęcia go u siebie również na 4 tygodnie. W trakcie 
wymiany uczeń jest goszczony w rodzinie swojego korespondenta i uczęszcza do tej samej szkoły 
co on. Rodziny nie otrzymują żadnej rekompensaty finansowej.  
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Polskie rodziny same organizują przejazd z Polski do Francji i z powrotem w porozumieniu z 
rodziną francuską i w terminach ustalonych przez Rektorat Regionu Akademickiego Auvergne-
Rhône-Alpes i Instytut Francuski w Polsce.  

Koszty przejazdu w obie strony ponoszą rodziny. 
 

Zobowiązania szkół 

Do szkoły przyjmującej należy: 
 Sprawdzenie czy kandydaci spełniają wymagane kryteria. Dyrektor szkoły powinien upewnić 

się, że kandydaci będą w stanie skorzystać na wymianie, że ich rodziny są rzeczywiście 
gotowe do zaangażowania się w taką wymianę i świadome implikacji dla swojego dziecka 
związanych z jego czterotygodniowym pobytem w obcej szkole (to tyleż nieobecności na 
lekcjach w rodzimym liceum) i trwającym również 4 tygodnie pobytem u siebie ucznia z kraju 
partnerskiego. 

 zagwarantowanie możliwości przyjęcia uczniów z kraju partnerskiego w odpowiednich 
klasach, włączenie ich w życie szkoły i umożliwienie im aktywnego w nim udziału.  
 

By wypełnić te zadania dyrektor szkoły wskaże nauczyciela, który będzie czuwał nad 
właściwym przebiegiem wymiany i będzie opiekunem ucznia/uczniów w trakcie jego/ich pobytu w 
szkole. 

Zobowiązania rodziców 

Rodzice goszczący zobowiązują się do przyjęcia korespondenta swojego dziecka do swojej rodziny 
i umożliwienia mu uczestniczenia w życiu kulturalnym. 

Rodzice odpowiadają za ucznia, którego goszczą bez jakiejkolwiek rekompensaty finansowej. 
 
Rezygnacja z pobytu lub jego przerwanie mogą nastąpić wyłącznie w wyjątkowych 
przypadkach. Jeśli taki nastąpi rodzina ma bezwzględny obowiązek zawiadomić obie szkoły 
przedstawiając powody. Informacje te zostaną przekazane przez dyrektorów szkół 
organizatorom.  
 

Zobowiązania ucznia 

Uczeń zobowiązuje się do:  
 zaakceptowania korespondenta, który zostanie mu zaproponowany i zapewnienia mu 

dobrych warunków pobytu 
 przestrzegania prawa obowiązującego w kraju partnera oraz zasad obowiązujących w 

szkole i w rodzinie goszczącej. 
 

Zobowiązania organizatorów 

Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację programu są: 
 Akademicki Delegat ds. stosunków europejskich i międzynarodowych oraz ds. współpracy 

(DRAREIC) przy Rektoracie Regionu Akademickiego Auvergne-Rhône-Alpes 
 Instytut Francuski w Polsce. 

Ich zadaniem jest umożliwienie polskim uczniom pobytu we francuskiej szkole w regionie 
partnerskim oraz znalezienie korespondentów dla uczniów zakwalifikowanych do programu. 
Instytucje te mogą udzielać informacji i rad dotyczących programu, ale nie są związane umową z 
uczestnikami programu. 

Ani DRAREIC ani Instytut Francuski w Polsce nie mogą być pociągnięte do 
odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne nieporozumienia mogące wyniknąć pomiędzy 
uczniem, jego korespondentem i rodziną goszczącą. W razie problemów w pierwszym 
rzędzie należy zwrócić się do szkoły goszczącej, która poinformuje organizatorów. Zmiana 
rodziny będzie możliwa wyłącznie w bardzo wyjątkowych przypadkach z ważnych i 
uzasadnionych powodów. 
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Ubezpieczenie 

Odpowiedzialność za wszelkie kwestie związane z ubezpieczeniem ponoszą rodziny. Do nich 
należy upewnienie się, że dziecko ma wszelkie wymagane ubezpieczenia. Należy też przewidzieć 
wyposażenie dziecka w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. 

Dokumenty podróżne 

Uczniowie będący polskimi obywatelami podróżują na podstawie: 
 ważnego paszportu  
 wypełnionego druku zgody rodzicielskiej na wyjazd  
 kserokopii dowodu tożsamości rodziców/opiekuna prawnego.  


