
 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNYCH 
ds. rekrutacji uczestników projektu  

„Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” 
 

1. Komisje Rekrutacyjne powołuje przedstawiciel Lidera projektu, tj. Miasto Stołeczne Warszawa  

2. Komisje Rekrutacyjne tworzą przedstawiciele Lidera projektu, Partnerów – Gmin ZIT WOF oraz szkół objętych 

wsparciem w ramach projektu. 

3. Pracami Komisji Rekrutacyjnej w każdej ze szkół objętych wsparciem w projekcie „Bliżej rynku pracy – 

Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” kieruje przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej, tj. Dyrektor danej placówki edukacyjnej, który decyduje o:  

 terminie posiedzenia,  

 czasie i miejscu spotkania,  

 przebiegu posiedzenia komisji.  

4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej posiada następujące kompetencje:  

 przewodniczy posiedzeniu,  

 ma prawo podejmowania wiążących decyzji,  

 wszystkie dokumenty wytworzone podczas rekrutacji uczestników do projektu przekazuje do Biura 

Projektu.  

4. Z prac Komisji Rekrutacyjnych sporządzany jest protokół (w dwóch egzemplarzach), podpisany przez jej 

członków. Protokoły przekazane są: jeden do Lidera, drugi pozostaje w szkole, w której pracowała dana Komisja 

Rekrutacyjna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOKÓŁ z dnia ………… 

z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację uczestników projektu „Bliżej rynku pracy – 

Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Komisja Rekrutacyjna pracuje zgodnie z Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w ww. projekcie. 

 

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

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

Skład Komisji: 

Przewodniczący: …………………………………………….. 

Członkowie: ……………………………………………. 

 

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej 

1. Zapoznanie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System 

Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” i zobowiązanie do jego przestrzegania podczas pracy 

Komisji 

2. Analiza Formularzy zgłoszeniowych do projektu. 

3. Kwalifikowanie (bądź nie) uczestników do projektu. 

4. Tworzenie listy podstawowej i list rezerwowych uczestników projektu.  

 

Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej: 

Komisja na podstawie przeprowadzonej oceny przedłożonych Formularzy Zgłoszeniowych kandydatów na 

uczestników projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” 

zakwalifikowała do projektu: 

1) ………………..uczniów, w tym ………………. uczennice i ………… uczniów 

2) ………………………. nauczycieli, w tym …………. nauczycielek lub ………… nauczycieli 

 

 

 

Data i podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 



 

 

 

………………………………………………………………… 


