Regulamin przystąpienia do projektu
1. Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna sporządza
listę kandydatów do wyjazdu na staż za granicą.
2. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego podane są do publicznej wiadomości
(wywieszone na tablicy ogłoszeń).
3. W przypadku braku jednoznacznych wyników Komisja ma prawo ogłosić dodatkowy
egzamin, pomagający w sposób jawny i sprawiedliwy wyłonić uczestników projektu.
4. Komisja Rekrutacyjna sporządza rezerwową listę kandydatów. W przypadku rezygnacji
uczestnika z listy osób zakwalifikowanych, osoby z listy rezerwowej są kwalifikowane
na wyjazd w kolejności według uzyskanych w trakcie rekrutacji punktów.
5. Dzień ogłoszenia wyników jest dniem przystąpienia do projektu.
6. Koordynator może skreślić uczestnika z listy osób zakwalifikowanych w przypadku
gdy:
a. uczestnik od dnia ogłoszenia wyników nie będzie miał nieobecności
nieusprawiedliwionych,
b. uczestnik opuści więcej niż 10% z każdych zajęć przygotowujących do wyjazdu
(każdy przedmiot liczony z osobna),
c. uczestnik nie będzie się stosował do założeń Statutu Szkoły, Szkolnego
Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki,
d. uczestnik będzie wykazywał brak zasad moralnego postępowania, m.in:
- lekceważący stosunek do dorosłych,
- prowokowanie bójek,
- drobne kradzieże,
- wyłudzanie pieniędzy,
- notoryczne spóźnienia,
- niszczenie mienia szkolnego,
- używanie wulgaryzmów,
- stosowanie używek ( alkohol, substancje psychoaktywne, tytoń itp.)
- znęcanie psychiczne nad kolegami,
Projekt PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność
kadry kształcenia zawodowego”

- zniszczenie mienia kolegi lub koleżanki,
- łamanie prawa obowiązującego na terenie Unii Europejskiej,
e. uczestnik nie dopełni wszelkich formalności, umożliwiających korzystanie z
opieki medycznej w ramach ubezpieczenia NFZ w kraju przyjmującym,
f.

uczestnik nie będzie posiadał aktualnej Książeczki Zdrowia,

g. uczestnik nie będzie posiadał aktualnego dokumentu pozwalającego na
poruszanie się poza granicami Polski,
h. uczestnik nie dopełni formalności wymaganych w regulaminie praktyk.
7. Uczestnik programu, który zadeklarował chęć odbycia praktyki w ramach programu
musi uzyskać oceny pozytywne z wszystkich przedmiotów oraz z praktyki zawodowej
na koniec semestru/ roku szkolnego.
8. W przypadku dużej liczby chętnych do wzięcia udziału w projekcie, Komisja
Rekrutacyjna może brać pod uwagę również zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły.
9. Koordynator

projektu,

po

zasięgnięciu

opinii

Rady

Pedagogicznej,

może

usunąć/wykluczyć uczestnika z projektu w przypadku gdy zaistnieją wątpliwości co do
zachowania ucznia na terenie szkoły jak i poza nim, jak również w czasie odbywania
stażu za granicą.
10. Osoby, które otrzymały ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania na koniec
semestru/ roku szkolnego mogą przystąpić do projektu po uzyskaniu akceptacji
Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.
11. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją z
wyjazdu na staż w ramach projektu PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i
absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
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