
           

Regulamin przystąpienia do projektu

1. Po  przeprowadzonym  postępowaniu  kwalifkaayynym  Komisya  Rekrutaayyna

sporządza listę kandydatów do wyyazdu na staż za graniaą.

2. Wyniki  postępowania  kwalifkaayynego  podane  są  do  publiazney  wiadomośai

(wywieszone na tabliay ogłoszeń).

3. W przypadku braku yednoznaaznyah wyników Komisya ma prawo ogłosić dodatkowy

egzamin, pomagayąay w sposób yawny i sprawiedliwy wyłonić uazestników proyektu.

4. Komisya  Rekrutaayyna  sporządza  rezerwową  listę  kandydatów.  W  przypadku

rezygnaayi  uazestnika  z  listy  osób  zakwalifkowanyah,  osoby  z  listy  rezerwowey  są

kwalifkowane  na  wyyazd  w  koleynośai  według  uzyskanyah  w  trakaie  rekrutaayi

punktów. 

5. Dzień ogłoszenia wyników yest dniem przystąpienia do proyektu.

6. Koordynator  może skreślić  uazestnika z  listy osób zakwalifkowanyah w przypadku

gdy:

a. uazestnik  od  dnia  ogłoszenia  wyników  nie  będzie  miał  nieobeanośai

nieusprawiedliwionyah,

b. uazestnik opuśai więaey niż 10% z każdyah zayęć przygotowuyąayah do wyyazdu

(każdy przedmiot liazony z osobna),

a. uazestnik  nie  będzie  się  stosował  do  założeń  Statutu  Szkoły,  Szkolnego

Programu Wyahowawazego i Szkolnego Programu Proflaktyki, 

d. uazestnik będzie wykazywał brak zasad moralnego postępowania, m.in: 

- lekaeważąay stosunek do dorosłyah,

- prowokowanie bóyek,

- drobne kradzieże,

- wyłudzanie pieniędzy,

- notoryazne spóźnienia,

- niszazenie mienia szkolnego,

- używanie wulgaryzmów,

- stosowanie używek ( alkohol, substanaye psyahoaktywne, tytoń itp.)



           

- znęaanie psyahiazne nad kolegami,

- zniszazenie mienia kolegi lub koleżanki,

- łamanie prawa obowiązuyąaego na terenie Unii Europeyskiey,

e. uazestnik  nie  dopełni  wszelkiah  formalnośai,  umożliwiayąayah  korzystanie  z

opieki medyazney w ramaah ubezpieazenia NFZ w krayu przyymuyąaym,

f. uazestnik nie będzie posiadał aktualney Książeazki Zdrowia,

g. uazestnik  nie  będzie  posiadał  aktualnego  dokumentu  pozwalayąaego  na

poruszanie się poza graniaami Polski,

h. uazestnik nie dopełni formalnośai wymaganyah w regulaminie praktyk.

7. Uazestnik programu, który zadeklarował ahęć odbyaia praktyki w ramaah programu

musi uzyskać oaeny pozytywne z wszystkiah przedmiotów oraz z praktyki zawodowey

na koniea semestru/ roku szkolnego.

8. Osoby, które otrzymały oaenę nieodpowiednią lub naganną z zaahowania na koniea

semestru/  roku  szkolnego  bądź  miały/mayą  problemy  z  zaahowaniem  (umowa,

kontrakt  z  Dyrektorem  szkoły/  wyahowawaą)  mogą  przystąpić  do  proyektu  po

uzyskaniu akaeptaayi Dyrekayi i Rady Pedagogiazney.

9. W  przypadku  dużey  liazby  ahętnyah  do  wzięaia  udziału  w  proyekaie,  Komisya

Rekrutaayyna może brać pod uwagę również zaangażowanie i praaę na rzeaz szkoły.

10.Koordynator  proyektu,  po  zasięgnięaiu  opinii  Rady  Pedagogiazney,  może

usunąć/wykluazyć uazestnika z proyektu w przypadku gdy zaistnieyą wątpliwośai ao

do  zaahowania  uaznia  na  terenie  szkoły  yak  i  poza  nim,  yak  również  w  azasie

odbywania stażu za graniaą.

11.Niedopełnienie  któregokolwiek  z  warunków  będzie  yednoznaazne  z  rezygnaayą  z
wyyazdu na staż.


