
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „KLASY MIĘDZYNARODOWE”  

W LICEUM SAINT GABRIEL-SAINT MICHEL W SAINT LAURENT SUR SÈVRE 

 

1. W programie mogą wziąć udział uczniowie klas I i II liceum. Pierwszeństwo mają 

uczniowie, którzy w roku poprzednim nie brali udziału w tym programie (ilość miejsc 

zależy od możliwości szkoły francuskiej i co rok jest inna: 4-7 miejsc w rodzinach lub 

internacie). 

 

2. Uczniowie zainteresowani udziałem w programie przygotowują list motywacyjny 

z uzasadnieniem swojej kandydatury, który składają u wychowawcy klasy. 

 

3. Wnioski rozpatrywane są na pod koniec pierwszego półrocza przez komisję złożoną z: 

 wychowawców klas, których uczniowie są kandydatami do wyjazdu, 

 nauczycieli języka francuskiego,  

 psychologa/pedagoga szkolnego. 

 

4. Przy rozpatrywaniu wniosków  komisja bierze pod uwagę: 

 oceny uczniów z pierwszego półrocza, 

 argumentację z listu motywacyjnego, 

 znajomość języka francuskiego / poziom języka, 

 frekwencję w pierwszym półroczu, 

 umiejętności interpersonalne - komunikatywność, otwartość, takt i kulturę osobistą. 

 

5. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii członków 

komisji rekrutującej. 

 

6. W okresie trwania programu odpowiedzialność za ucznia biorą jego rodzice / prawni 

opiekunowie. 

Decyzja o wyjeździe ucznia jest decyzją Rodziców - XVII LO tylko pośredniczy w kontaktach 
ze stroną francuską.  Dyrektor XVII LO  oddelegowuje chętnych uczniów, którzy po 
powrocie muszą nadrobić materiał z przedmiotów w swoich klasach. We Francji uczniowie 
są pod opieką rodzin francuskich bądź personelu w internacie (szkoła francuska ma duże 
doświadczenie w przyjmowaniu u siebie obcokrajowców). 

7. Nasi uczniowie mogą skorzystać z dwóch możliwości pobytu: 
a) uczniowie mieszkają przez cały pobyt w rodzinach, w tygodniu posiłek południowy 

jedzą w szkolnej stołówce - koszt ok. 23,50 EUR/tydzień (obejmuje opłatę za szkołę 
i za posiłek w stołówce)  

b) uczniowie mieszkają w internacie - a w weekendy są goszczeni w rodzinie francuskiej 
- koszt 75 EUR/tydzień. 



8. W czasie pobytu nasi uczniowie uczą się przedmiotów według programu francuskiego 
w tych klasach, do których są przydzieleni.  
 

9. Oprócz ww. opłat należy przewidzieć koszty związane z podróżą i ubezpieczeniem.                    
O formie podróży decydują rodzice. Szkoła francuska może zapewnić transport z Nantes 
czy innego pobliskiego miasta do St. Laurent s/Sèvre. 

 

10. Rada Rodziców  może w uzasadnionych przypadkach  pomóc w dofinansowaniu  wyjazdu 
-  każdy rodzic może indywidualnie wystąpić z prośbą o taką pomoc odpowiednio ją 
motywując.  

 


