ПОЛОЖЕННЯ
про співбесіду з претенденентами на поїздку на навчання до
Гарвардського Українського Літнього Інституту США влітку 2019 року
Загальні положення
Рогатинська гімназія імені Володимира Великого згідно волі Остапа Шенкірика має можливість
рекомендувати на безкоштовне навчання до Гарвардського Українського Літнього Університету
США влітку 2019 року випускників нашої гімназії, які навчалися і закінчили гімназію та є
студентами будь-якого вищого навчального закладу України. Рогатинська гімназія визначає тільки
кандидатури, які пропонуватиме американській стороні для поїздки на навчання. Остаточне
рішення про поїздку до США приймає американська сторона.
Мета співбесіди
Визначити серед претендентів на поїздку на навчання до США кандидатів:
- які з честю можуть представляти гімназію в США;
- протягом навчання в гімназії зарекомендували себе як добросовісні, старанні гімназисти;
- своїм навчанням, участю в олімпіадах, конкурсах, художній самодіяльності, громадською
роботою та поведінкою примножували славу гімназії;
- стимулювали б відмінне навчання теперішніх учнів гімназії;
- заохочували б талановиту учнівську молодь до навчання в гімназії;
- отримані знання в США використовували б для блага України та гімназії.
Учасники співбесіди
До співбесіди допускаються колишні учні, які навчалися та закінчили гімназію, незалежно від
статі та сімейного стану є студентами будь – якого ВНЗ (пріоритет навчальні заклади суспільногуманітарного напрямку) України і до 21 січня 2019 року зголосились до участі в конкурсі.
(адреса на яку слід надсилати e-mail dorig@ukr.net)
Умови співбесіди
1. Наявність довідки з місця навчання студента.
2. Володіння англійською мовою ( усне мовлення ).
3. Захист проектів спрямованих на розвиток гімназії; запровадження освітніх та виховних
програм для гімназії, які будуть здійснені випускником гімназії після повернення з
Гарвардського Літнього Університету (усний захист )
Термін та місце проведення співбесіди
Співбесіду проводить гімназія 25 січня 2019 року о 16 годині в приміщенні гімназії вулиця
Шевченка 1.
Співбесіда є безкоштовна для претендентів, всі витрати пов’язані з її проведенням, бере на себе
навчальний заклад.
Комісія по проведенню співбесіди
Комісія складається з педагогічних працівників Рогатинської гімназії та членів батьківського
колективу за їх згодою ( членами комісії не можуть бути батьки та вчителі, син чи донька яких є
претендентами на поїздку на навчання).
Повноваження комісії
Повноваження комісії поширюються на час проведення даного конкурсу. Комісія більшістю
голосів визначає двох претендентів на поїздку до США на навчання, про що складається
відповідний протокол та звертається з відповідним клопотанням до американської сторони.
Про своє рішення комісія письмово повідомляє визначених претендентів протягом 3 –х днів з дня
проведення співбесіди.

Додаткова умова
1. З визначеними претендентами укладається окрема угода, яка передбачає
- oбов’язкове повернення після закінчення 2-х місячного курсу навчання в США назад на
Україну
- витрати пов’язані з телефонними розмовами, листуванням, оформленням документів,
отриманням віз, дозволів беруть на себе визначені претенденти
- дозвіл – згода ректорату ВУЗу на двомісячне навчання студента в США ( орієнтовно кінець
червня – середина серпня )
2. Клопотання до американської сторони направляється після підписання та юридичного
оформлення даної додаткової угоди.
Заключні положення
Дана співбесіда не є екзаменом і не є обов’язковою.
Відхилення кандидатури на навчання не позбавляє права випускника подати документи на
співбесіду на наступний рік
Присутність випускників особисто 25.01.2019 року обов’язкова.
Рогатинська гімназія імені Володимира Великого не несе відповідальність за відмову
американською стороною з будь-яких причин на поїздку до США на навчання претендентам на
поїздку та не компенсує витрати, понесені в результаті підготовки документів.

З Положенням ознайомлений (а) та згоден (а) взяти
участь в співбесіді на запропонованих умовах

______________________________
( дата, особистий підпис, прізвище)

