Regulamin organizowania grupy uczniów uczestniczących w wymianie polsko – niemieckiej.
1. W wymianie polsko – niemieckiej ze szkołą w Hennigdsorf uczestniczy grupa 15 uczniów
z Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w
Białymstoku i 3 opiekunów, nauczycieli SP Nr 45 w Białymstoku.
2. Zorganizowana grupa uczestniczy w wymianie przez okres dwóch lat, wyjazdu ( 8 dni)
i przyjazdu gości z Niemiec ( 8 dni).
3. Rodzice uczniów zakwalifikowanych do wymiany zobowiązują się do pokrycia kosztów
finansowych ustalonych na zebraniu i do pomocy przy organizacji wymiany w Białymstoku.
4. W grupie 15 uczniów musi znaleźć się przynajmniej 6 chłopców, preferowani są uczniowie
z klas VII, wyjątkowo może znaleźć się uczeń z klasy VIII.
5. Nabór do grupy ustala się po zebraniu z rodzicami i uczniami chętnymi do udziału
w wymianie. Informacja o zebraniu podana jest minimum 2 tygodnie przed planowanym
zebraniem, na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły.
* na pierwszym zebraniu z rodzicami i uczniami wykonujemy listę zainteresowanych
uczniów, pierwsze zebranie musi odbyć się do 22 grudnia;
* w terminie od stycznia do marca kształtuje się ostateczna lista uczniów uczestniczących
w wymianie ( patrz pkt.6).
6. Jeżeli jest więcej chętnych:
- przeprowadzamy krótki test z wiedzy o Niemczech i historii wymiany polsko-niemieckiej w
naszej szkole ( termin ustalamy wspólnie) albo, jeżeli jest to możliwe, stosujemy system
punktów, który pomaga nam ustalić grupę. Można zdobyć następujące punkty :
- uczeń klas językowych 1 pkt. ( jeżeli takie są w szkole)
- umiejętności językowe, zaangażowanie na lekcji języka niemieckiego ( ocena nauczyciela
jęz. niemieckiego) 1 pkt.
- umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej, zaangażowanie społeczne ( ocena
opiekuna samorządu, wychowawcy, nauczycieli , nauczycieli opiekunów) 1 pkt.
- nagroda za działania na rzecz szkoły ( dyrektor szkoły, nauczyciele opiekunowie grupy
i inni nauczyciele) 1 pkt.
- uczeń z dysfunkcjami, ale nie stanowiącymi przeszkód podczas wyjazdu międzynarodowego
1 pkt.
7. Uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 5 punktów.
8. Ostateczną listę ustalają nauczyciele – opiekunowie wymiany wraz dyrektorem szkoły, po
spotkaniu z rodzicami, w terminie do końca marca. Lista uczniów zakwalifikowanych na
wymianę dostępna jest u nauczycieli prowadzących wymianę.

9. Z przyczyn losowych dopuszczamy możliwość wycofania się ucznia z wymiany. Jeżeli
jednak uczeń rezygnuje z udziału w wymianie w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed
wyjazdem, wpłacona zaliczka, na poczet kosztów związanych z wymianą, przepada. Uczeń
nowoprzyjęty do grupy jest pierwszy w kolejności z listy rezerwowej.
Opiekunowie wymiany:
Marzena Bykowska, Alicja Radziszewska, Ewa Słoniewska / Magdalena Prażych

