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PROTOKOŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Projekt: Uczniowie z ZSZ w Skalbmierzu na europejskim rynku pracy

Numer: 2020- I -PL01 -KA 1 02-07 8849

Dnia dzisiejszego spotkała się Komisja Rekrutacyjrra, celem flnalizacji procesu rekrutacji do

projektu Uczniowie z ZSZ w Skalbmierzu na europejskim rynku pracy, numer: ż020-1-PL0l-

KAl02-078849, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu

.,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentow oraz kadry kształcenia

zawodowego" na zasadach programu Erasmusł sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podstawą prawną działaniaKomisji jestZarządzenie DyrektoraZespołu Szkół Zawodowych w

Skalbmierzu Nr 19/2020, który powofuje ją w następującym składzie:

l. Waldemar Czajka- Przewodniczący Komis.ji,

ż. Anna Kruk - Członek Komisji,

3. Beata Zaręba-Majewicz - Członek Komisji.

Zadanięm Komisji było przeprowadzenie całego procesu rekrutacyjnego, zweryfikowanie

wszystkich złożonych formularzy zgłoszeniowych i na tej podstawie opracowanie list osób

zakwalifikowanych do udziału w każdej z mobilności, atakże lisĘ osób rezerwowych, które w

razie rezygnacji osób zIisĘ głównej, zostanązaproszeni do udziału w projekcie. W ten sposób,

Komisja wyłoniła 48 uczniów, ktorzy węzmą udział w zagranicznych mobilnościach

zawodowych,

W swoich pracach, Komisja kierowała się zasadą równości szans, tolerancji i niedyskryminacji.

Kużda osoba należąca do zdefiniowanej w Regulaminie Rękrutacji grupy docelowej, miała

prawo i moźliwość zgłosió chęć udziału w projekcie , Jeżeli do 1 t luteg o ż02I roku nie wp§nie

żadnę zaża|ęnie czy odwołanie od dzisiejszej decyzji podjętej ptzezKomisję Rekrutacyjnej.

niniejsze wyniki wchodzą ostatecznie w życie i są obowiązujące w caĘm czasię trwania

projektu.
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W razie wyczerpania się osób z listy rezerwowej, Komisja dopuszcza możliwość rozpoczęcia

procesu rekrutacji uzupełniającej. Załącznikami do niniejszego dokumentu są: Listy osób

zakwal ifi kowanych, a także Lista rezerwowa.

Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej :
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