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Povjerenstvo za odabir učenika –sudionika projekta mobilnosti Erasmus+ naziva Nursing 4U:
Embracing Challenges broj 2020-1-HR01-KA102-077577, OID:E10005135

POZIVA
učenike 4. razreda obrazovnog programa medicinska sestra opće njege
/medicinski tehničar opće njege Srednje škole Pakrac da se prijave na sudjelovanje
u projektu Erasmus+ Nursing 4U: Embracing Challenges
Projekt je odobrila Agencija za mobilnost i programe EU koja ga ujedno i financira u iznosu od 22.705,00
EUR. Projekt traje od 27. rujna 2020. do 26. rujna 2021.
Kriteriji odabira učenika za sudjelovanje u projektu i mobilnostima s ciljem obavljanja praktične
nastave u Njemačkoj unaprijed su utvrđeni projektom, a to su:
1) opći uspjeh u prva tri razreda: učenik/učenica ostvaruje broj bodova u visini ocjena općeg
uspjeha u posljednje tri godine i može ostvariti maksimalno 15 bodova,
2) završna ocjena iz predmeta praktične nastave u 3. razredu čime može ostvariti maksimalno 5
bodova,
3) motivacijsko pismo u kojem će obrazložiti zašto želi sudjelovati u projektu i što će to značiti za
njega /nju osobno čime može ostvariti maksimalno 20 bodova.
Povjerenstvo za odabir učenika izvršit će uvid u opći uspjeh i završnu ocjenu za svakog kandidata
u e-matici.
Motivacijsko pismo učenik/učenica dužan je dostaviti na adresu elektronske pošte:
skolapakrac@gmail.com do 30. listopada 2020. godine. Motivacijska pisma predana nakon toga datuma
neće se razmatrati.
Ukoliko učenici budu imali jednak broj bodova, povjerenstvo će učiniti sljedeće:
a) pozvat će učenike/učenice s istim brojem bodova na usmeni razgovor s povjerenstvom kako bi
izložili svoju motiviranost za sudjelovanje u projektu,
b) razmotrit će obiteljsku situaciju, psihofizičko i imovinsko stanje tih učenika/učenica pri čemu će
učenici kojima prijeti društvena isključenost na bilo koji način imati prednost pri odabiru,
c) odlučiti o izboru učenika glasanjem prisutnih članova ukoliko je postignut kvorum.
Rezultati odabira bit će objavljeni na mrežnim stranicama Škole i na oglasnoj ploči u holu Škole
tijekom studenog 2020.
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Povjerenstvo zadržava pravo zabrane sudjelovanja u projektu ukoliko izabrani učenici/učenika ne
sudjeluju u pripremnim aktivnostima iz neopravdanih razloga ili im je tijekom trajanja projekta izrečena
bilo koja pedagoška mjera. U takvoj će se situaciji pozvati učenik koji je sljedeći na listi po broju bodova.

POVJERENSTVO
Voditeljica projekta: Martina Terranova, prof.

Dostaviti:
1. Mrežna stranica i oglasna ploča škole, objava
2. Pismohrana
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