Σεκηλάξηα ζπειαηνινγίαο ηνπ ΣΠ.Ο.Κ., 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Γηα λα ιάβεη κέξνο θάπνηνο ζηα ζεκηλάξηα ζα πξέπεη:
o Να είλαη άλσ ησλ 18 ρξνλώλ
o Να ππνγξάςεη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κε ηα αθξηβή ηνπ ζηνηρεία.
o Να πξνζθνκίζεη - κέρξη ηελ έλαξμε ησλ πξαθηηθώλ καζεκάησλ - πηζηνπνηεηηθό πγείαο.
o Να θαηαβάιεη πξνθαηαβνιή ην 1/3 ζηελ αξρή ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ηελ εμόθιεζε απηώλ κε
ην πέξαο ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ - ην ρξεκαηηθό πνζό είλαη 230 επξώ (180 επξώ γηα
ηνπο θνηηεηέο) - (ρξήκαηα κεηά ηελ αξρή ησλ ζεκηλαξίσλ δελ επηζηξέθνληαη).
o Να δηαβάζεη θαη λα απνδερζεί ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζπλνδεύεηαη από ην
ΦΕΚ πνπ αθνινπζεί.
Ο εθπαηδεπόκελνο νθείιεη λα βξίζθεηαη έγθαηξα ζηνλ ηόπν εθπαίδεπζεο θαη λα κελ θάλεη
απνπζίεο. Πάλσ από 5 απνπζίεο ζε ζεσξεηηθά (εθηόο από ην κάζεκα «Υιηθά θαη εμνπιηζκνί
γηα ζπειαηνινγηθέο ηερληθέο»), ή 2 απνπζίεο ζε πξαθηηθά (εθηόο από ηηο 2 αξρηθέο πξαθηηθέο
αζθήζεηο), ζεκαίλεη δηαθνπή ηεο ζρνιήο.
Ο εθπαηδεπόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ζπκβνπιέο ησλ
εθπαηδεπηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ, γηα ηελ αζθάιεηα ηόζν ηελ δηθή ηνπ όζν θαη
ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ. Ο εθπαηδεπηήο έρεη ην δηθαίσκα λα απνβάιιεη θάπνηνλ από ηε Σρνιή,
εάλ ην παξαπάλσ δελ ηεξεζεί.
Ο εθπαηδεπηήο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα αηύρεκα πνπ δελ νθείιεηαη ζε ακέιεηά ηνπ.
Έλαο εθπαηδεπόκελνο ζεσξείηαη όηη ηειείσζε επηηπρώο ηε ζρνιή όηαλ πηάζεη ηε βάζε ζηε
γξαπηή εμέηαζε πνπ ζα γίλεη εθ’ όιεο ηεο ύιεο, ζην ηέινο ησλ ζεκηλαξίσλ, ιακβαλνκέλεο
ππόςε θαη ηεο απόδνζήο ηνπ ζηα πξαθηηθά καζήκαηα.
Σηνλ εθπαηδεπόκελν ζα απνλέκεηαη βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο ησλ ζεκηλαξίσλ
Σπειαηνινγίαο θαη εθόζνλ εγγξαθεί κέινο ηνπ ζπιιόγνπ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δαλείδεηαη
πιηθά από ην ζύιινγν θαη λα κεηέρεη ζε απνζηνιέο.
Εγγξαθή γηα κέινο ζην Σύιινγν κπνξεί λα γίλεη κεηά από ζρεηηθή αίηεζε θαη απνδνρή απηήο
από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην.
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