
 

Protokół posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 

W dniu 1 kwietnia 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; 

podsumowała proces rekrutacji do mobilności projektu „Ponadnarodowe kooperacje szansą 

na rozwój zawodowy- Edycja II” o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000011986. 

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 18.05.2021 – 29.05.2021. 

W związku z: 

 rezygnacjami z uczestnictwa w projekcie przez zakwalifikowanych w dniu 28 marca 2022 roku 

 brakiem potwierdzeń gotowości do udziału w projekcie 

 nikłym zainteresowaniem uczestnictwem w projekcie ze strony niektórych zawodów 

Komisja Rekrutacyjna zmuszona była do wprowadzenia zmian w strukturze liczebności uczestników 

Projektu z poszczególnych zawodów. 

W odniesieniu do pierwotnej struktury zawodowej uczestników wprowadzono następujące zmiany: 

 grupa uczniów technikum ekonomisty będzie liczyła 3 uczniów, brak osób rezerwowych 

 grupa uczniów technikum handlowca będzie liczyła 3 uczniów + 1 osoba na liście rezerwowej 

 grupa uczniów technikum hotelarstwa będzie liczyła 10 uczniów +2 osoby na liście 

rezerwowych 

 grupa uczniów technikum rachunkowości będzie liczyła 3 uczniów + 1 osoba na liście 

rezerwowej 

 grupa uczniów technikum reklamy będzie liczyła 6 uczniów + 1 osoba na liście rezerwowej 

 grupa uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych będzie liczyła 6 uczniów, brak 

osób rezerwowych 



 

W sumie na projekt wyjedzie 31 uczniów. Dodatkowo w przygotowaniach do projektu będzie brać 

udział 6 uczniów z list rezerwowych.  

Decyzja zwiększenia liczebności uczestników projektu w zawodzie technik handlowiec oraz technik 

reklamy wynika z dużego zainteresowania wśród uczniów tego kierunku wyjazdem. Ponadto uczniowie 

kierunku technikum handlowiec nie uczestniczyli w rekrutacji do poprzedniego projektu mobilności 

międzynarodowej.  

W przypadku kierunku technik rachunkowości zwiększenie grupy wynika z nikłego zainteresowania 

projektem ze strony uczniów technikum ekonomisty. Duże podobieństwo zawodów 

oraz zainteresowanie projektem wśród uczniów technikum rachunkowości pozwala na zwiększenie 

docelowej grupy uczniów z tego zawodu.  

Zgodnie z regulaminem rekrutacji Komisja uwzględniła odpowiedzi Dyrektora Szkoły na odwołania 

kandydatów oraz sformułowała ostateczną listę zakwalifikowanych do projektu oraz listę osób 

rezerwowych. Ponadto:  

1. Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach listy rezerwowej mają prawo 

do wzięcia udziału w zajęciach przygotowawczych. Jeśli z tego prawa zrezygnuje wskazany 

uczestnik to prawo to przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.  

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

uczestniczyli zajęciach przygotowawczych lub uczniowie z listy rezerwowej, którzy uczestniczyli 

w zajęciach przygotowawczych 

3. W przypadku, kiedy uczestnik zostanie zakwalifikowany na podstawie procedury rekrutacyjnej, 

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

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

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

w procesie rekrutacji.  

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

Rekrutacyjną.  

Agnieszka Mućka 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej 

 

  



 

Do udziału w mobilności projektu „Ponadnarodowe kooperacje szansą na rozwój zawodowy- Edycja 

II” o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000011986 zostali zakwalifikowania następujący uczniowie 

z poszczególnych kierunków kształcenia: 

 Technik ekonomista – 3 miejsca; 

1. Kołodziejczak Aleksandra 

2. Regulska Natalia 

3. Wojciechowski Michał 

 Technik handlowiec – 3 miejsca; 

1. Latoszewska Marta Daria 

2. Dybiec Aleksandra Wiktoria 

3. Popławska Sylwia 

Lista rezerwowa 

1. Tonecki Michal 

 Technik hotelarz – 10 miejsc; 

1. Fryziak Oliwia 

2. Ostrowska Zuzanna 

3. Roszczyk Marcin 

4. Walczak Mikołaj Kacper 

5. Gruczek Weronika 

6. Jaworska Weronika 

7. Kosińska Paulina 

8. Koszelak Aleksandra 

9. Tarczyluk Iwo 

10. Kalińska Marta 

Lista rezerwowa 

1. Kozłowska Oliwia 

2. Rybka Karol 



 

 Technik rachunkowości – 3 miejsca 

1. Grabarczyk Martyna 

2. Latoch Jakub 

3. Stachurzewska Maja 

Lista rezerwowa 

1. Grajczak Weronika 

 Technik reklamy – 6 miejsc; 

1. Feliniak Małgorzata 

2. Pieńkowska Katarzyna Iwona 

3. Wasilewska Aleksandra 

4. Piecka Natalia 

5. Szewczyk Oliwia Weronika 

6. Sokołowski Kacper 

Lista rezerwowa 

1. Adamczyk Zuzanna Helena 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych – 6 miejsc; 

1. Kowalski Mateusz 

2. Majewski Daniel Józef 

3. Stobiecki Tomasz 

4. Poziomka Oliwia Ewa 

5. Wójcik Wiktoria Natalia 

6. Blasiak Łukasz Kacper 

 

 

Agnieszka Mućka 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej 

 


