Zasady obowiązujące w szkole
Frekwencja
• Jeśli to możliwe, kursanci powinni zawsze pojawiać się na zajęciach na czas.
o
Spóźnienie się na zajęcia może rozpraszać zarówno nauczycieli, jak i innych kursantów.
• Wszelkie nieobecności z powodów innych niż choroba należy zgłaszać kierownikowi kierunku.
• Chorobę można zgłosić poprzez sieć Inna.
• Świadectwo ukończenia poświadczonych kursów w Mímir jest wydawane tylko osobom, które
mają udokumentowane co najmniej 80% obecności na zajęciach. W przypadku kursów z języka
islandzkiego próg obecności wynosi 75%. Choroba jest kwalifikowana jako nieobecność.
Jedzenie i napoje
• Kawę, kanapki oraz inne potrawy i napoje można zakupić w automatach znajdujących się
w przestrzeni dla kursantów.
• Zabrania się spożywania posiłków i napojów w pomieszczeniach dydaktycznych. Do tego celu
przeznaczona jest kafeteria znajdująca się w przestrzeni dla kursantów.
• Prosimy dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach dydaktycznych i przestrzeni wspólnej.
Ochrona środowiska
• Zachęcamy kursantów do zminimalizowania korzystania jednorazowych opakowań na żywność
i napoje.
o
Zachęcamy do używania kubków wielorazowych do kawy i innych napojów spożywanych
w przestrzeni wspólnej.
• Prosimy również o uważne zapoznanie się z zasadami segregowania odpadów w przestrzeni dla
kursantów.
• Tekturę, papier, plastik i opakowania nadające się do recyklingu należy oddzielić od innych
odpadów.
Palenie tytoniu
• Na terenie obiektów Mímir zabronione jest używanie tytoniu, w tym tytoniu do żucia i tabaki.
• Mímir zabrania również palenia papierosów tradycyjnych i elektronicznych.
• Zabrania się palenia przed głównym wejściem do Mímir oraz w tunelu między Mímir
a Íslandsbanki.
o
Palacze mogą korzystać ze specjalnie wyznaczonej strefy dla palących, która znajduje się
we wnęce na środku budynku (na południe od wejścia głównego). Znajduje się tam
pojemnik na niedopałki.

Narkotyki
• Kursant, który pojawi się zajęciach pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, zostanie
natychmiast relegowany. W takiej sytuacji kursant traci prawo do uczęszczania na zajęcia nawet
jeśli uiścił czesne.
• Wszystkie informacje dotyczące nauki w Mímir można znaleźć w systemie Inna.
Inne
•
•
•
•
•
•

Zabrania się włączania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektrycznych, które mogą
zakłócać zajęcia, chyba że jest to wymagane ze względu na charakter zajęć. Telefony należy
przechowywać w torbach lub płaszczach.
Jeśli kursant musi być dostępny pod telefonem z ważnych powodów, na przykład w związku
z dziećmi, ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela i może położyć na biurku telefon
przełączony w tryb cichy.
Miejsca parkingowe Mímir znajdują się przed wejściem, a nie na dziedzińcu przy Íslandsbanki.
W najbardziej wysuniętej na południe części parkingu Mímir znajduje się miejsce na rowery.
Na zajęcia w Mímir mogą uczęszczać tylko kursanci, którzy opłacili czesne.
Na terenie Mímir przywiązujemy duża wagę do stosowania indywidualnych środków
zapobiegania chorobom. Przy wejściach, w przestrzeni dla kursantów oraz skrzydle biurowym
dostępne są środki dezynfekujące. W salach lekcyjnych znajdują się również środki
dezynfekujące do dezynfekcji klawiatur i myszy komputerowych. Sprzęt wspólny należy
dezynfekować przed i po każdym użyciu. Studenci powinni na bieżąco zapoznawać się
z obowiązującymi zasadami zapobiegania chorobom dostępnymi na stronie internetowej Mímir.

