
 

Regulamin komisji rekrutacyjnej  
 

 Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników (uczniów) do 

projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

realizowanego projektu: „Bliżej rynku pracy”. 

 

Informacje o projekcie: 

1. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego                            

w Okszowie w okresie od: 2017-06-01 do: 2019-06-30. 

2. Projekt skierowany jest do uczniów technikum oraz nauczycieli. 

Zasady rekrutacji: 

1. Regulamin rekrutacji zostanie opublikowany na szkolnej stronie internetowej                        

w czerwcu 2017r. 

2. Rekrutacja przeprowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego do końca czerwca 2017r. 

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

● dyrektor szkoły 

● pedagog szkolny 

Proces rekrutacji obejmuje: 

● złożenie wniosku przez zainteresowanego ucznia (wniosek zawiera wstępną zgodę 

rodziców) 

● analizę kryteriów formalnych 

● wyliczenie punktów przyznawanych w oparciu o poniższe kryteria 

● ogłoszenie wyników rekrutacji 

4. Kryteria rekrutacji: 

● uczniowie którzy zgłoszą chęć udziału w projekcie będą wypełniać ankietę dotyczącą 

motywacji oraz będą brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych z komisją rekrutacyjną 

złożoną z pedagoga i dyrektora szkoły, 

● przebieg rozmowy odnotowany będzie na karcie oceny ucznia, 

● karta oceny z 5 pytaniami z zerojedynkowym zakresem odpowiedzi i opinią 

członków komisji rekrutacyjnej, 



● punkty z rozmowy kwalifikacyjnej – priorytetowe, 

● wybór uczniów następował będzie na podstawie przyznanych punktów z rozmowy 

kwalifikacyjnej oraz punktów ankiety badającej motywacje do udziału w projekcie, 

● w razie otrzymania takiej samej liczby punktów w ankiecie motywacyjnej przez 

kilku uczniów decydować będzie przebieg rozmowy, 

● zostanie opracowana lista podstawowa i rezerwowa, 

● uczestnicy projektu otrzymają informację o zakwalifikowaniu się do udziału                      

w projekcie od wychowawców, 

● nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie – będą poinformowani przez 

dyrektora szkoły, 

● osoby zakwalifikowane podpiszą deklarację uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. 

 

Procedura odwoławcza: 

1. Niezakwalifikowani uczniowie mają prawo do złożenia odwołania z odpowiednim 

uzasadnieniem i prośby o ponowne rozpatrzenie ich kandydatury w ciągu 7 dni od 

ogłoszenia wyników rekrutacji. 

2. Ostateczną listę uczestników zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie: 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji bez podania przyczyny z udziału w projekcie 

bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy rezygnacja 

została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Zespołu Szkół CKR w  terminie 7 dni po 

zakończeniu procesu rekrutacyjnego. 

2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub 

skreślenia z listy, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów 

dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej 

rezygnacji.  

 


