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REGULAMIN REKRUTACJI 
DO PROJEKTU 

„After-school clubs to increase motivation and prevent 
dropout” 

 
realizowanego przez 

Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Partnerstwa Strategiczne na rzecz 
edukacji szkolnej: Współpraca Szkół (KA229) 

 
 

§ 1 
DEFINICJE 

 „beneficjent” – oznacza Szkołę Podstawową w Pacanowie, 

 „uczestnik” – oznacza osoby, które są uczniami/uczennicami Szkoły Podstawowej w 
Pacanowie i zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, 

  „projekt” – oznacza Projekt „ After-school clubs to increase motivation and prevent 
dropout” realizowany przez Szkołę Podstawową w Pacanowie, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 „Komisja Rekrutacyjna” – osoby powołane zarządzeniem Dyrektora, upoważnione do 
przeprowadzenie rekrutacji do Projektu, 

 “SP w Pacanowie” - Szkoła Podstawowa w Pacanowie. 

  
§ 2 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Pacanowie w okresie od 
01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.  

2. Pośrednimi odbiorcami projektu jest około 300 uczniów i 36 nauczycieli SP w 
Pacanowie. 

3. Liczbę docelowych uczestników projektu ustalono na 40 osób w ciągu 2 lat realizacji 
projektu.  W ramach projektu 20 uczestników będzie brało udział w zagranicznych 
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mobilnościach. Liczby te mogą ulec zmianie ze względu na możliwości finansowe lub 
organizacyjne projektu. 

4. Kryteria dostępu uczestnictwa w Projekcie: 
a) Posiadanie statusu ucznia Szkoły Podstawowej w Pacanowie w trakcie całego okresu 

realizacji projektu. 
b) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. 

 
§ 3 

KOMISJA REKRUTACYJNA 
 

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje zarządzeniem Dyrektor SP w Pacanowie. 
2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów. 
3. Komisja Rekrutacyjna może wezwać osoby chętne do udziały w projekcie do złożenia 

dodatkowych dokumentów bądź wyjaśnień. 
4. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:  

a) zebranie kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji, 
b) dokonanie weryfikacji zebranych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 

rekrutacji, 
c) sporządzenie notatki/protokołu z przeprowadzonej rekrutacji. 

5. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania ucznia/uczennicy do Projektu jest zgoda na 
jego udział podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego. 

6. Każdy uczeń ma prawo do ubiegania się o udział w zajęciach realizowanych w ramach 
Projektu zgodnie z §4 i § 5. 

7. Uczestnictwo uczniów/uczennic w Projekcie na zasadach określonych regulaminem 
i dokumentacją projektową jest bezpłatne.  
 

 
§ 4 

PROCEDURA REKRUTACJI 
 

1. Do projektu zostanie zakwalifikowana grupa 40 osób w ciągu 2 lat realizacji projektu. 
Spośród nich 20 uczestników zostanie wybranych do mobilności. 

2. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, sporządzona zostanie 
lista rezerwowa, na przypadek rezygnacji zakwalifikowanego do projektu uczestnika. 

3. Dyrektor SP w Pacanowie może ogłosić dodatkowy nabór w przypadku wolnych miejsc 
w projekcie. 

 
§ 5 

WYBÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO KLUBU ERASMUS + 
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1. Zakwalifikowanie ucznia/uczennicy do Klubu Erasmus + jest formą wyróżnienia. 
2. Nabór do w/w zajęć przebiega według następujących kryteriów: 

2.1 Członkostwo w Kole Fotograficznym 0- 1. 
2.2 Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego ( ocena nauczyciela)  

0-6 pkt. 
§ 6 

ZADANIA UCZESTNIKÓW KLUBU ERASMUS + 
1. Do zadań uczestników biorących udział w projekcie należy: 

a) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy  
w realizacji projektu, podziału zadań w zespole;  

b)  zgodne, zespołowe podejmowanie działań objętych projektem; 
c)  rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac 

przydzielonych w harmonogramie; 
d)  współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład 

zespołu projektowego; 
e)  przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu (zespół opracowuje go 

uwzględniając specyfikę projektu);    
f) publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym 

 z opiekunem projektu. 

§ 7 
WARUNKI WYBORU UCZESTNIKÓW KLUBU ERASMUS +  

DO WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH (MOBILNOŚCI)   
1.1. Uczestnik posiada stosowny dokument umożliwiający przekraczanie granicy Polski 

(dowód osobisty, paszport- legitymuje się w/w dokumentem najpóźniej tydzień przed 
wyjazdem). 

1.2. Stopień zaangażowania uczestników w wykonywanie zadań dotyczących projektu. 
a) Obecność na spotkaniach.  

100% obecności – 5 pkt. 
90% - 4 pkt. 
80% - 3 pkt. 
70% - 2 pkt. 
60% - 1 pkt. 
50% i poniżej – 0 pkt. 

b) Aktywny udział w pracach projektowych i przestrzeganie terminu realizacji 
zadań.  0- 6pkt. 

c) Wiedza na temat krajów partnerskich ( kultura i zwyczaje) 0- 6pkt. 
1.2. Ocena z języka angielskiego z ostatniej klasyfikacji: 
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 celująca – 6 pkt. 
 bardzo dobra – 5 pkt 
 dobra -  4 pkt. 
 dostateczna - 2 pkt. 
            dopuszczająca-1pkt. 
1.3. Laureat i finalista Wojewódzkich Konkursów Językowych – dodatkowo 6 pkt. 

2. Przy równej liczbie punktów zostanie przeprowadzony dodatkowo quiz dotyczący 
krajów partnerskich. 0-6 pkt. 
3. Komisja rekrutacyjna czterokrotnie będzie wyłaniać 5 nowych uczestników z klubu 
Erasmus+ na wyjazdy zagraniczne. 
4. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do Projektu, a nie 
zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone 
zostaną na liście rezerwowej. 
5. Jeżeli uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie 
wybrany uczestnik z listy rezerwowej. 
6. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły w 
porozumieniu z koordynatorem projektu. 
7. Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii 
Europejskiej: 
a) Polityką Równych Szans,  
b) Polityką Rozwoju Lokalnego,   
c) Polityką Społeczeństwa Informacyjnego, 
d) Polityką Równości Płci.  

§ 8 
 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI) 
 

1. Aby uczestnik mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub 
opiekunów prawnych w formie pisemnej. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów w terminie 
określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z 
regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. 

3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego uczestnika biorącego w nim 
udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego 
ubioru, obuwia, itp. 

4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń 
koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego. 
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5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie zakazowi samodzielnego oddalania się od 
grupy. 

6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego 
dnia. 

7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu 
drogowego, itp. 

8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre 
imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących 
inną kulturę, religię czy przekonania. 

9. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego 
udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną 
zastosowane kary przewidziane w Statucie Szkoły. 

10. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą 
rodzice/opiekunowie prawni. 

11. Uczestnicy wyjazdu podlegają Regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do 
momentu zakończenia wyjazdu przez Koordynatora. 

 
§ 9 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
1. Uczestnik, który chce zrezygnować z udziału w projekcie składa pisemną rezygnacje 

(załącznik nr 3 do regulaminu). 
2. W razie rezygnacji któregokolwiek z uczestników projektu na jego miejsce 

kwalifikowana jest pierwsza osoba z listy rezerwowej. 
3. Jeśli pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej nie wyraża chęci wzięcia udziału w 

projekcie z przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie składania 
formularza zgłoszeniowego - do projektu kwalifikuje się kolejna osoba z listy. 
Procedurę powtarza się aż do momentu zakwalifikowania brakującej osoby. 

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
2. Zmiana Regulaminu następuje w formie pisemnej. 
3. Beneficjent w szczególnych przypadkach może odstąpić od zapisów ustalonych  

w niniejszym regulaminie. 
4. Beneficjent w przypadku braku możliwości wyłonienia grupy uczestników/ 

uczestniczek Projektu może wyznaczyć dodatkowe kryteria rekrutacji. 
5. Od wyników rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną 

Rodzicom/Opiekunom prawnym uczniów służy odwołanie w formie pisemnej do 
Koordynatora Projektu, w ciągu 7 dni od daty ukazania się protokołu rekrutacyjnego. 
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Załączniki do regulaminu: 

1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z załącznikami.  
2. Karta oceny. 
3. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie. 
4. Wzór ankiety potrzeb. 
5. Wzór notatki/protokół z rekrutacji. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„„After-school clubs to increase motivation and prevent dropout” 

” 
realizowanego od 01.09.2018r.  do 31.08.2020r.  

Zaleca się wypełnienie formularza wraz z załącznikami długopisem w kolorze niebieskim 
 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU 
Imię (imiona)  
i nazwisko 

 
 

 
PESEL 

 
 

 
Data urodzenia 

 

ADRES ZAMELDOWANIA 
 
Ulica Nr domu/lokalu 

 
 

 
Miejscowość 

 
 

 
Kod pocztowy, poczta 

 
 

Województwo/ 
Powiat 

 
 

Telefon stacjonarny/ Telefon 
komórkowy 
rodzica/prawnego opiekuna 

 

Telefon komórkowy  
ucznia 

 

 
E-mail ucznia 

 

 
 

 
                                                                                         ……………………………………………   

       Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 
Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgodny na 
wykorzystywanie wizerunku 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
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Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego                 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 

deklaruję udział swojego dziecka, którego jestem opiekunem prawnym do udziału w 
projekcie „After-school clubs to increase motivation and prevent dropout” 

współfinansowanego z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego         
Funduszu Społecznego -  akcja 2.1 – Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: 

Współpraca Szkół. 
 zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ewentualnej możliwości 
poniesienia dodatkowych kosztów np. kieszonkowe na pamiątki. 

 dziecko, którego jestem opiekunem prawnym spełnia kryteria kwalifikowalności 
uprawniające do udziału w Projekcie, 

 zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji w Projekcie i akceptuje jego warunki, 

 zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą 

 

Pacanów  01.10..2018r.             ………………...................…………….. 

Miejscowość i data     Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 1 

 
 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego podpisującego deklarację w imieniu dziecka:  

 

 

 

PACANÓW,  01.10.2018 r.            ……………………………………………….. 

                                                                                       Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
 
 
 
                                                           
1 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez 
daną osobę jak również  przez jej prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego         

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego 

dziecka, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do realizacji i promocji projektu 

Erasmus Plus przez Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie poprzez 

publikację na stronie Erasmus Plus, portalach społecznościowych (np. Facebook) projektu, 

stron internetowych szkoły macierzystej i szkół partnerskich oraz instytucji współpracujących, 

gminy, w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych,  w kronice szkolnej, jak również w 

gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE 

L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

…………………………………………... 

    data, Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  
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KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas  

realizacji  i promocji projektu Erasmus Plus  przez Szkołę Podstawową w Pacanowie  poprzez 

publikację na stronie Erasmus Plus, portalach społecznościowych (np. Facebook) projektu, 

stron internetowych szkoły macierzystej i szkół partnerskich oraz instytucji współpracujących, 

gminy, w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych,  w kronice szkolnej, jak również  

w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie 

jest ważne przez cały okres realizacji projektu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może 

być wycofana w dowolnym czasie.    

…………………………………………... 

data,  Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  

s. 1, informujemy, że: 

1)  Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w 
Pacanowie, ul. Karska 3,   adres e-mail – dyrektor@sppacanow.pl, numer telefonu – 41 
376 5101. oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+. 

1. W Szkole Podstawowej w Pacanowie został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane 

kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i promowania projektu Erasmus Plus,  a 

także organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej 

zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   

4. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, gminy, w prasie 

lokalnej, w kronice szkolnej lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).  

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
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- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Publikowanie danych osobowych w związku z realizacja i promocją projektu Erasmus Plus  

znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela 

ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. 

Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji 

 
KARTA OCENY 

 
Imię i nazwisko uczestnika/czki 
Projektu 

 
 
 

 
ZAKWALIFIKOWANIE DO KLUBU ERASMUS + 

Lp. Kryterium Skala punktowa Liczba 
przyznanych 
punktów 

 
1. 

 Członkostwo w Klubie Fotograficznym 0- 1 pkt  

 
2. 

Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego (ocena 
nauczyciela) 

0- 6 pkt. 
 

 

SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW  

ZAKWALIFIKOWANIE DO MOBILNOŚCI  
 ( wybór spośród uczniów zakwalifikowanych do klubu Erasmus + ) 

Komisja będzie kwalifikować uczniów/uczennice według następujących zasad: 
 
l.p 

 
Kryterium 

 
Skala punktowa 

Liczba 
przyznanych 

punktów 
 
1. 

Obecność na spotkaniach. 100%- 5 pkt., 90%-4 pkt. 
80%-3 pkt, 70%- 2pkt. 
60 %- 1 pkt. 
50% i poniżej- 0pkt. 

 

 
2. 

Aktywny udział w pracach projektowych i 
przestrzeganie terminu realizacji zadań.   

0-6 pkt.  

 
3. 

Wiedza na temat krajów partnerskich  (kultura i 
zwyczaje krajów partnerskich). 

0-6 pkt.  

 
4. 

Ocena z języka angielskiego z ostatniej klasyfikacji. 
 

cel - 6 pkt, bdb- 5pkt 
db - 4 pkt, dst - 2 pkt. 
dop - 1 pkt. 

 

 
5. 

Laureat i finalista Wojewódzkich Konkursów 
Językowych  

 
0 / 6 pkt. 

 

  
SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW 

 

Pacanów, ………………………………..Podpisy  Członków Komisji Rekrutacyjnej: 
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Ze względu na większą ilość chętnych uczniów do wyjazdu niż przypadających miejsc, 
przy tej samej liczbie uzyskanych punktów na karcie oceny uczeń/uczennica  
 
………………………………………………………………………. 

a) wziął/wzięła udział w przeprowadzonym dodatkowo quizie* 
 

b) nie wziął/wzięła udział w przeprowadzonym dodatkowo quizie*  
 
i uzyskał/ uzyskała następującą liczbę punków………………. na 6 możliwych do uzyskania: 
 
 

 
Pacanów, ………………….                                Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
*zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji- OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 
 
 
 
      ………………………............................................ 
                (Miejscowość, data) 

 
OŚWIADCZENIE 

O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

 Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………….…….  
oświadczam, iż dobrowolnie rezygnuje z udziału mojego dziecka, 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
którego jestem Rodzicem/Opiekunem prawnym w projekcie„After-school clubs to increase 

motivation and prevent dropout” 
współfinansowanego z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego -  akcja 2.1 – Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: Współpraca 
Szkół. 
   
 
 
                        
                                                                         ……………………….......................................... 

      Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji- WZÓR NOTATKI Z REKRUTACJI 
 

NOTATKA Z REKRUTACJI nr 1/2018 
DO PROJEKTU „After-school clubs to increase motivation and prevent 

dropout” 
 

Nabór 1 
 
W dniu ................................. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej powołanej 
Zarządzeniem Dyrektora SP w Pacanowie  nr ................................... w składzie: 

1. ......................... 
2. ......................... 
3. ...................... 
4. ……………. 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w dniach .................................................  
do Projektu zgłosiło się .................... uczniów, w tym: 
 
............. dziewcząt, .............. chłopców  
 
Działania podjęte podczas procesu rekrutacji: 

1. Sprawdzenie dokumentacji. 
2.  Ocena dostarczonej prezentacji. 
3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
 
W wyniku podjętych działań ustalono następującą listę uczestników Projektu: 
 

 
Lp. Imię i nazwisko Klasa Ilość pkt 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
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7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    

REZERWOWI 
1    
2    
3    
4    
5    

 
Załączniki 

1. Formularze zgłoszeniowe uczestników wraz z załącznikami. 
2. Karty ocen. 

 
 

 


