
 

Protokół posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 

W dniu 24 marca 2022 roku, Komisja Rekrutacyjna w składzie  

 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: Agnieszka Mućka, Kierownik Szkolenia Praktycznego 

w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Szkolny Koordynator Projektu; 

 Członek Komisji Rekrutacyjnej: Magdalena Pietrzak, pedagog/psycholog szkolny; 

 Członek Komisji Rekrutacyjnej: Magdalena Biszczanik, nauczyciel przedmiotów zawodowych, 

przeprowadziła analizę złożonych do dnia dzisiejszego dokumentów rekrutacyjnych do mobilności 

projektu „Ponadnarodowe kooperacje szansą na rozwój zawodowy- Edycja II” o numerze 2021-1-

PL01-KA121-VET-000011986 

W związku z niewystarczającą liczbą osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne oraz prośbami 

o przedłużenie czasu rekrutacji (szczególnie ze strony klas przebywających na praktyce zawodowej), 

koniecznością spełnienia założeń projektu Komisja podjęła decyzję o zmianie terminarza rekrutacji.  

Ustalonym terminem składania dokumentów jest poniedziałek 28 marca 2022 roku do godz. 10.00. 

Lista zakwalifikowanych do udziału w I mobilności projektu zostanie opublikowana w poniedziałek 

28 marca 2022 roku do godz. 14.00. 

Tym samym odwołanie od decyzji komisji możliwe będzie w terminie do 2 dni roboczych 

od opublikowania list wstępnych, tj. do środy 30 marca 2022 roku do godz. 12.00, do Dyrektora Szkoły 

na piśmie.  

Ostateczna lista zakwalifikowanych do udziału w I mobilności projektu „Ponadnarodowe kooperacje 

szansą na rozwój zawodowy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079749 zostanie opublikowana 

we czwartek 31 marca 2022 roku o godz. 12.00 na stronie internetowej Szkoły oraz w Sekretariacie 

Szkoły. Wtedy też zostanie opublikowana ostateczna lista osób rezerwowych.  

Wyłonieni w procesie rekrutacji uczniowie wezmą udział w działaniach przygotowawczych 

oraz zasadniczej części projektu, którą jest realizacja dwutygodniowych praktyk zagranicznych 

organizowanych przez greckiego partnera w terminie 18.05.2022 – 29.05.2022.  

W mobilności mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie zakwalifikowani uczniowie, którzy 

uczestniczyli zajęciach przygotowawczych lub uczniowie z listy rezerwowej, którzy uczestniczyli 

w zajęciach przygotowawczych 

Po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych uczestnicy niezwłocznie potwierdzają swoją gotowość 

do udziału w projekcie poprzez wysłanie wiadomości za pomocą e-dziennika (w terminie do piątku 

 1 kwietnia 2022 roku do godz. 12.00) do Agnieszki Mućki, Szkolnego Koordynatora Projektu. 

Agnieszka Mućka 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej 


