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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

…………………….
Pieczęć Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Zarządzenie nr 14/2019
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z dnia 04 września 2019r.

Na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019
poz. 1148), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników do projektu
„Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”,
realizowanego przez Gminę Sobótka w ramach Poddziałania 10.2.2 „Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF”, zwanego dalej Projektem, zarządzam co następuje:
§1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do prac związanych z rekrutacją uczniów/ uczennic
do udziału w projekcie oraz nauczycieli biorących udział w szkoleniach i studiach
podyplomowych,
w składzie:
1. Przewodniczący Komisji
zajmowane w szkole)

Rekrutacyjnej

(imię

i

nazwisko,

stanowisko

Iwona Wiśniewska - pedagog
2. Członek Komisji Rekrutacyjnej (imię i nazwisko, stanowisko zajmowane
w szkole)
Białoń Anna - nauczyciel-edukacji wczesnoszkolnej
Członek Komisji Rekrutacyjnej (imię i nazwisko, stanowisko zajmowane
w szkole) Agata Bednarczyk - nauczyciel-edukacji wczesnoszkolnej
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§2
Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację w oparciu o zasady i kryteria
ustalone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zwanego dalej
Regulaminem.
§3
Zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie dokonuje się poprzez złożenie Deklaracji
uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a lub 3b do Regulaminu,
zgody na przetwarzanie danych osobowych, wg załącznika nr 3c do Regulaminu i
obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych od osoby, której dane
dotyczą, wg załącznika 3d do Regulaminu.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 04 września 2019r.
§4
Ze swoich prac, Komisja Rekrutacyjnej sporządza protokół zawierający szkolną listę
uczestników projektu oraz rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników
projektu – jeśli została utworzona. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje
odwołanie.
§5
Dokument, o którym mowa w § 4, sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 2a lub 2b do Regulaminu.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

………………………………………………
Podpis Dyrektora
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