A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata

1.

A csereprogram leírása
1.1. A csereprogram a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium (1071 Budapest, Városligeti
Fasor 17-21.) és a nürnbergi Wilhelm-Löhe-Schule (Deutschherrnstraße 10, 90429 Nürnberg)
diákjai között zajlik a Magyar Evangélikus Egyház és a Bajor Evangélikus Egyház
megállapodásának értelmében.
1.2. A több mint 25 éve tartó együttműködés célja, hogy diákjainknak lehetőséget nyújtson a
német nyelv gyakorlására, valamint a német kultúra és oktatási rendszer alaposabb
megismerésére. Ezért a programban azok a tanulók vehetnek részt, akik intézményünk
beiratkozott tanulói. Elsősorban olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a német nyelvet
intézményünkben első vagy második idegen nyelvként tanulják, de nem feltétel a német
nyelvtudás.
1.3. A diákok Magyarországon és Németországban is fogadó családoknál kerülnek elhelyezésre,
így lehetőség nyílik egymás kultúrájának, szokásainak alaposabb megismerésére és az
intenzív nyelvgyakorlásra. A szervezett keretek között zajló óralátogatások és kulturális
programok lehetőséget nyújtanak a diákok történelmi, irodalmi, művelődéstörténeti
ismereteinek bővítésére.
1.4. A csereprogramba fogadó és kiutazó diákként egyaránt bekapcsolódhatnak a jelentkezők, a
résztvevők kiválasztásánál azonban előnyt élveznek azok a tanulók, akik a külföldi diákok
elszállásolásába bekapcsolódnak.
1.5. A csereprogram időtartama 2x5 nap, keretlétszáma maximum 25 fő két kísérő tanárral.
1.6. A fogadásra ősszel vagy tavasszal, a kiutazásra mindig tavasszal kerül sor.
1.7. A kiutazás megszervezése az intézmény feladata, a résztvevőket e-mailben, a szülőket szülői
értekezlet formájában tájékoztatjuk.

2. A csereprogram finanszírozása
2.1. A csereprogram finanszírozása a szülő feladata, ugyanakkor a német-magyar diákcserét a
Bajor Evangélikus Egyház anyagilag támogatja. Ezért a programot viszonylag kedvezményes
áron tudjuk a tanulók számára biztosítani.
2.2. A német cserediák ellátása (szállás, étkezés biztosítása, a városon belüli közlekedés díja,
vidékiek esetében a beutazás költsége, valamint a hétvégi családi program finanszírozása) a
fogadó családot terheli, ami nem terjed ki a költőpénzre, valamint az intézmény által
szervezett programok (múzeumlátogatás, kirándulás) költségeire. A kiutazásnál a családot a
kiutazás és a biztosítás díja, a kísérő tanárok útiköltsége és biztosítása részarányosan, valamint
a diák költőpénze terheli. Németországban a tanuló teljes ellátást és bérletet kap, továbbá
díjmentes a szervezett programokon való részvétel is (múzeumlátogatás, kirándulás, egyéb
belépők).
2.3. A kiutazás teljes összegét egy összegben kell befizetni az iskola pénztárába az utazás előtt
egy hónappal. A vonatjegyek lefoglalása után a kiutazást már csak az útiköltség megfizetése
mellett lehet lemondani.

A jelentkezés és kiutazás feltételei

3.

3.1. A csereprogramra minden olyan 8-11. évfolyamos diák jelentkezhet, akinek tanulmányi
átlaga 3,5 fölött van, nincs osztályfőnöki figyelmeztetésnél magasabb fegyelmi fokozata, egy
tantárgyból sem áll bukásra, és osztályfőnökének támogatását élvezi.
3.2. A kiutazásra igazgatói engedéllyel van csak lehetőség abban az esetben, ha az őszi
jelentkezést követően a tanuló tanulmányi átlaga romlik, félévkor a tanuló megbukik, a
háromnegyed évi értesítés kiosztásakor a tanuló több tantárgyból intést vagy megrovást kapott,
illetve akkor, ha a tanulónak osztályfőnöki figyelmeztetésnél magasabb fokozata van.
3.3. A kiutazás feltétele a kiutazás költségeinek befizetése, a felelősségvállalási nyilatkozatok és
az egészségügyi kérdőív kitöltése, érvényes utasbiztosítás, továbbá 1 hétnél nem régebbi
orvosi igazolás benyújtása.
A program lebonyolítása

4.
4.1.

A csereprogramban résztvevő diákokért a felelősséget a kísérő tanárok és a fogadó diák
szülei mindkét országban megosztva vállalják úgy, hogy az utazás ideje alatt, valamint a
testvériskola által szervezett közös programok során a kísérő pedagógusok, a
fennmaradó időben pedig a fogadó szülők viselik a felelősséget.

4.2.

A diákcsere a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium hivatalos intézményi programja,
ezért a programban résztvevő tanuló köteles a külföldi utazás és kint tartózkodás során az
iskola Házirendjét betartani és a fogadó család kéréseihez alkalmazkodni. Alkohol
fogyasztása, valamint egyéb tudatmódosító szer használata az intézményből való
elbocsájtást vonhatja maga után.

4.3.

A cserediákkal a kapcsolatfelvétel a program megkezdése előtt e-mailben történik. A
címlistát a szervező tanárok osztják ki. A beosztás a diákok nemének, életkorának,
nyelvtudásának, érdeklődési körének és esetleges betegségeinek (például allergia)
figyelembevételével történik az egyén és a csoport érdekeinek szem előtt tartásával, így
azon változtatni nem áll módunkban.

4.4.

Nincs lehetőség a fogadás vagy kint tartózkodás időtartama alatt a fogadócsalád
megváltoztatására. Nincs lehetőség időközben a fogadás terhét más családra hárítani, és
a magyar diák se költözhet el a fogadó családtól a németországi tartózkodás ideje alatt.

4.5.

Bármilyen felmerülő problémáról (összeférhetetlenség, betegség, honvágy) köteles a diák
és a fogadó család a programfelelőst értesíteni.

4.6.

A kiutazás ideje alatt a diák köteles mobiltelefonját bekapcsolt állapotban magánál tartani.

Budapest, 2019. január 10.
Hajdó Ákos
igazgató

Nürnbergi diákcsere jelentkezési lap
Fogadás: 2022. október 16-21.
Kiutazás: 2023. március 26-31.

Név:
Osztály:
Születési idő:
Lakcím:
Személyigazolvány száma:
Otthoni telefonszám:
A diák mobilszáma:
Apa mobilszáma:
Anya mobilszáma:
A diák e-mail címe:
A kapcsolattartó szülő e-mail címe:
Nyelvtanár neve:
Érdeklődési terület:
Ismert betegség, allergia, gyógyszerérzékenység:

Egyéb kérés:

A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata című dokumentumot megismertem és a benne
foglaltakat tudomásul vettem.
……………………………….
diák aláírása
Budapest, …………………………………

………………………………
szülő aláírása

Szülői felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott _______________________________ tudomásul veszem, hogy a diákcsere ideje alatt
___________________________________ nevű gyermekemért a felelősséget a kísérő tanárok és a
fogadó diák szülei megosztva vállalják úgy, hogy az utazás ideje alatt, valamint a testvériskola által
szervezett közös programok során a kísérő pedagógusok, a fennmaradó időben pedig a fogadó
szülők viselik a felelősséget. Tudomásul veszem továbbá, hogy a diákcsere a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium hivatalos intézményi programja, ezért gyermekem köteles a külföldi utazás
és kinn tartózkodás során az iskola Házirendjét betartani és a fogadó család kéréseihez alkalmazkodni.
Gyermekem állandó betegségeiről, allergiájáról és a szedett gyógyszerek nevéről és adagolásáról a
kísérő pedagógust tájékoztattam.
A diákcsere időtartama: 2022. október 16-21. illetve 2023. március 26-31.
A fogadó intézmény neve és címe: Wilhelm-Löhe-Schule, Deutschherrnstraße 10, 90429 Nürnberg.
A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata című dokumentumot megismertem és a benne
foglaltakat tudomásul vettem.

……………………………………..
szülő aláírása

Budapest, ………………………………….

………………………………..
szülő szem.ig.száma

A fogadó diák nyilatkozata

Alulírott ___________________________________, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
tanulója tudomásul veszem, hogy a diákcsere ideje alatt a kísérő tanárok és a fogadó diák szülei
közösen vállalják értem a felelősséget úgy, hogy az utazás ideje alatt, valamint a testvériskola által
szervezett közös programok során a kísérő pedagógusok, a fennmaradó időben pedig a fogadó
szülők felelősek értem. Tudomásul veszem továbbá, hogy a diákcsere a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium hivatalos intézményi programja, ezért a külföldi utazás és kint tartózkodás
során köteles vagyok az iskola Házirendjét betartani és a fogadó család kéréseihez alkalmazkodni.
Tudomásul veszem, hogy a csereprogram időtartama alatt a fogadó család megváltoztatására
nincs lehetőség. A Házirend értelmében alkohol, illetve egyéb tudatmódosító szer használata az
iskolából való elbocsátást vonhatja maga után. Tudomásul veszem, hogy mobiltelefonomat a
diákcsere ideje alatt bekapcsolva kell tartanom. Bármilyen probléma esetén köteles vagyok a kísérő
tanárok valamelyikét tájékoztatni. A kísérő tanárok telefonszámát megkaptam.
A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata című dokumentumot megismertem és a benne
foglaltakat tudomásul vettem.

……………………………………..
kiutazó diák aláírása

Budapest, ………………………………………..

………………………………………
diák szem. ig. száma

Egészségügyi kérdőív
Gyerek neve:
Szülők neve:
Pontos cím (irányítószám, város, utca, házszám):
Telefonszám (anya):

Telefonszám (apa):

Telefonszám (otthon):
Születési dátum:
TAJ szám:
Vércsoport:


Ismert allergiák:

nincs_______

van_______

Mire? ___________________________________________________________________________


Ételallergia:

nincs________

van _________

Mire?
___________________________________________________________________________


Rendszeres gyógyszerhasználat:

nem________ igen__________

Milyen gyógyszer? ____________________ Milyen adagolásban? ______________
(A diák hozza magával!)

•

Milyen gyógyszer adható láz esetén? _______________________________________

(Néhány szemet kérünk mellékelni.)

•

Milyen gyógyszer adható fájdalomcsillapításra? ______________________________

(Néhány szemet kérünk mellékelni.)


Más fontos tudnivalók: __________________________________________________

……………………………………..
szülő aláírása
Budapest, ………………………........

