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   Załącznik nr 2a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

……………………. 

Pieczęć Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

 

Protokół rekrutacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

im. Janusza Korczaka w Sobótce 

Protokół posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej j powołanej na podstawie Zarządzenia 

nr 14/2019 z dnia 4 września 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 

Janusza Korczaka w Sobótce 

do przeprowadzenia rekrutacji uczniów/ uczennic na zajęcia dodatkowe realizowane 

w ramach projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół 

podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Poddziałania 10.2.2 „Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF”, zwanego dalej Projektem. 

 

Skład Komisji: 

1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej (imię i nazwisko, stanowisko 

zajmowane w szkole) Iwona Wiśniewska-pedagog 

2. Członek Komisji Rekrutacyjnej (imię i nazwisko, stanowisko zajmowane 

w szkole) Anna Białoń- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

3. Członek Komisji Rekrutacyjnej (imię i nazwisko, stanowisko zajmowane 

w szkole) Agata Bednarczyk- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej: 

1. Zapoznanie się z zasadami rekrutacji określonymi w regulaminie rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie i zobowiązanie ich do przestrzegania podczas pracy 

Komisji. 

2. Analiza zebranej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do uczestnictwa 

w projekcie. 
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3. Zakwalifikowanie uczniów/ uczennic na zajęcia dodatkowe, zgodne 

z rozpoznanymi potrzebami, możliwościami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

zajęciami zaplanowanymi dla szkoły we wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Sporządzenie szkolnej listy uczestników projektu. 

5. Sporządzenie rezerwowej szkolnej listy kandydatów na uczestników projektu 

(jeśli została utworzona). 

6. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej: 

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

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

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

Na tym posiedzenia zakończono. 

 

Protokołował/a: ……………………………………………………………………. 

Czytelne podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej 

1. …………………………………………………………………………….…………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data/ daty posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: ………………………………………………. 

Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: ……………………………………………………. 

 

Zatwierdzam listę uczniów/ uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach 

dodatkowych w ramach projektu. 

 

      ………………….., dnia ………………………. 

       …………………………………. 

       podpis i pieczęć Dyrektora 
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Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji (wypełnić 

komputerowo) 

Lp. nazwisko i imię ucznia/ uczennicy PESEL Przyznana punktacja i 

rodzaj dokumentu 

kwalifikującego 

ucznia/uczennicę do 

projektu, na 

podstawie którego 

dokonano 

rozpoznania 

indywidualnych 

potrzeb ucznia 

Rodzaj zajęć (spośród zajęć 

przewidzianych dla szkoły) 

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 

4 
 

 

Lista uczestników rezerwowych (wypełnić komputerowo) 

Lp. nazwisko i imię ucznia/ uczennicy PESEL 

 

Przyznana punktacja i 

rodzaj dokumentu 

kwalifikującego 

ucznia/uczennicę do 

projektu, na 

podstawie którego 

dokonano 

rozpoznania 

indywidualnych 

potrzeb ucznia 

Rodzaj zajęć (spośród zajęć 

przewidzianych dla szkoły) 
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