
 

Projekt „Torami nowej edukacji _ wykształcenie, kreatywność i innowacyjność droga do lepszej przyszłości uczniów 

Mińska Mazowieckiego” współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

      Załącznik nr 4 

                                                                                                            do Regulaminu rekrutacji 

 

Protokół z rekrutacji 

w Szkole Podstawowej nr .................................................... 

 

Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej:............................................................................. 

 

Skład Komisji: 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej (imię i nazwisko, stanowisko): 

 

................................................................................................................................................... 

Członkowie (imię i nazwisko, stanowisko): 

1. 

...................................................................................................... 

2. 

...................................................................................................... 

 

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej: 

1.Zapoznanie z zasadami rekrutacji określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do 

lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego i zobowiązanie do ich przestrzegania 

podczas pracy Komisji. 

2.Analiza zebranej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie. 

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 

sporządzona). 

6.Uwagi Komisji Rekrutacyjnej: 

....................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

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

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

 

1.................................................................... 

 

2................................................................... 

 

3................................................................... 

 

 



 

Projekt „Torami nowej edukacji _ wykształcenie, kreatywność i innowacyjność droga do lepszej przyszłości uczniów 
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Załącznik nr 1 do Protokołu z rekrutacji w Szkole Podstawowej nr ............................................ 

 

 

Szkolna lista uczestników projektu  

Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność  

drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego 

 

 

 
LP. NAZWISKO, IMIĘ 

UCZNIA/UCZENNICY 

PŁEĆ 

(K/M) 

RODZAJ ZAJĘĆ 

(SPOŚRÓD ZAJĘĆ 

PRZEWIDZIANYCH  

DLA SZKOŁY) 

1.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Rezerwowa Szkolna lista uczestników projektu* 

 
LP. NAZWISKO, IMIĘ 

UCZNIA/UCZENNICY 

PŁEĆ 

(K/M) 

RODZAJ ZAJĘĆ 

(SPOŚRÓD ZAJĘĆ 

PRZEWIDZIANYCH DLA 

SZKOŁY) 

1.    

    

    

    

 

 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki, .................................                            ................................................... 

                                                                                   Szkolny Koordynator Projektu 

 

 
 

* Sporządza się jeśli ilość uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie jest większa od ilości 

miejsc dostępnych dla szkoły. 


