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Protokół posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 

W dniu 21 września 2022 roku, Komisja Rekrutacyjna w składzie  

 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – Agnieszka Mućka – Kierownik Kształcenia 

Praktycznego; 

 Członek Komisji Rekrutacyjnej – Magdalena Biszczanik – wychowawca, nauczyciel 

przedmiotów zawodowych; 

 Członek Komisji Rekrutacyjnej – Małgorzata Krul – wychowawca, nauczycielka przedmiotów 

zawodowych; 

W związku z brakiem odwołań od decyzji Komisji o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w 

projekcie „Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i 

kadry liceum "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie” o numerze 2021-1-PMU-4214- do udziału w 

mobilności „Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów 

i kadry liceum "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie” o numerze 2021-1-PMU-4214 zostali 

zakwalifikowania następujący uczniowie z poszczególnych kierunków kształcenia (listy w kolejności 

alfabetycznej): 

 Technik ekonomista – 7 miejsc; 

1. Czekała Zuzanna 

2. Gajda Szymon 

3. Giza Natalia Zuzanna 

4. Lewandowski Norbert 

5. Marzęcka Daria 

6. Piórkowski Patryk 

7. Wojciechowski Maciej 

Lista rezerwowa 

1. Połeć Katarzyna 

 Technik rachunkowości – 3 miejsca 

1. Dziurzyńska Julia 

2. Jaworski Mateusz 

3. Ziembiński Dawid 

Lista rezerwowa 

1. Słowikowski Adam 
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 Technik handlowiec – 4 miejsca; 

1. Boczkowski Krystian Jerzy 

2. Dominiak Kacper 

3. Tonecki Michał 

4. Wiśniewska Wiktoria 

Lista rezerwowa 

1. Flaszczyński Maciej  

 Technik reklamy – 6 miejsc; 

1. Dąbrowska Wiktoria  

2. Fedec Dawid 

3. Feliniak Karolina 

4. Feliniak Małgorzata 

5. Kalisiak Wojciech 

6. Pieńkowska Katarzyna 

Lista rezerwowa 

1. Dudek Karolina 

 

 

Wyłonieni w procesie rekrutacji uczniowie wezmą udział w działaniach przygotowawczych 

oraz zasadniczej części projektu, zagranicznej mobilności uczniów, dzięki której możliwe będzie 

osiągnięcie przyrostu kluczowych kompetencji w obszarach kształcenia ustawicznego, osobowego 

oraz społeczno-kulturowego w terminie 17.10.2022 – 29.10.2022 r. 

Zgodnie z regulaminem rekrutacji:  

1. Po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych uczestnicy niezwłocznie potwierdzają swoją 

gotowość do udziału w projekcie wysyłając wiadomość przez e-dziennik do Koordynatora Projektu 

– p. Agnieszki Mućki. Termin wysłania wiadomości mija 23.09.2022 o godz. 10.00 

2. .Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do udziału w zajęciach 

przygotowawczych. O szczegółach, w tym datach kursu i jego zawartości, uczestników poinformuje 

Koordynator projektu.  

3. Przed rozpoczęciem zajęć przygotowawczych uczniowie podpiszą umowy na realizację projektu 

ze Szkołą.  
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4. W przypadku, kiedy uczestnik zostanie zakwalifikowany na podstawie procedury rekrutacyjnej, 

może odstąpić od uczestnictwa w projekcie niezwłocznie informując o tym Komisję Rekrutacyjną. 

5. W przypadku rezygnacji lub niepodpisania umowy z zakwalifikowanym uczestnikiem na jego 

miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów uzyskanych  

w procesie rekrutacji.  

6. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą na bieżąco aktualizowane przez Komisję 

Rekrutacyjną.  

 

Agnieszka Mućka 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej 

 


