
  
 

 

Regulamin rekrutacji nauczycieli 

Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  

oraz Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie 

do uczestnictwa w projekcie 

”EUROPEJSKIE STAŻE BEZ GRANIC” 

o numerze 2020-1-PL01-KA102-079406 

realizowanego ze środków Programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 

§ 1 

Informacje ogólne 

Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „Europejskie staże bez granic” 

w Hiszpanii. 

Projekt zostanie sfinansowany ze środków Programu Erasmus +. Beneficjentem projektu jest Fundacja 

Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy. Projekt skierowany jest do nauczycieli zatrudnionych w ZS nr 1 

w Opatowie oraz ZS w Ożarowie im.M.Skłodowskiej-Curie, a partnerem w projekcie jest  euroMind z 

siedzibą w Maladze, Hiszpania. 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 30 grudnia 2020 r. do 29 grudnia 2022 r. a mobilność kadry 

odbędzie się w terminach określonych w umowie z uczestnikiem, gdzie określony będzie 5-dniowy 

termin szkolenia + 2 dni na podróż. 

2. Rekrutacja ma na celu wybór uczestników projektu zgodnie z polityką równości szans zgodnie z 

wytycznymi programu Programu Erasmus +. 

Projekt zakłada mobilność kadry typu praktyka zawodowa/Job Shadowing ,gdzie dostępnych jest 8 

miejsc dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZS nr z Opatowa i 5 miejsc dla nauczycieli 

przedmiotów zawodowych z ZS w Ożarowie im. M.Skłodowskiej-Curie. Udział w projekcie jest 

bezpłatny. 

3. Projekt ma na celu podniesienie innowacyjności i skuteczności kształcenia zawodowego w szkołach 

średnich w Opatowie  i Ożarowie poprzez modyfikację programów nauczania służących zwiększeniu 

atrakcyjności zajęć obowiązkowych oraz umożliwienie nauczycielom przedmiotów zawodowych 

poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i 

umiejętności co zwiększy motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczyni się do 

podwyższenia jakości działań na rzecz szkoły. Projekt zakłada podniesienie umiejętności: 

• w zakresie znajomości języka – podniesienie umiejętności aktywnej komunikacji w języku 

angielskim poprzez poszerzenie słownictwa zawodowego i zastosowanie języka w praktyce w trakcie 

zajęć przygotowawczych i mobilności 

• w zakresie kompetencji zawodowych - poznanie nowych form pracy z uczniami, 



  
 

 

• wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i urządzeń wspomagających prowadzenie zajęć z danego 

profilu zawodowego, 

• poznanie nowoczesnych technologii w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych,  

• poznanie kultury i zwyczajów kraju goszczącego poprzez udział w zajęciach przygotowawczych 

przed mobilnością i programie kulturowym w trakcie mobilności. 

4. W ramach przygotowań i wsparcia organizacyjnego dla uczestników, zaplanowano: 

• spotkania informacyjne 

• przygotowanie dokumentacji uczestnika 

• cykl zajęć przygotowania językowego 

• cykl zajęć przygotowania kulturowego 

• szkolenie BHP 

• organizacja transportu do lokalizacji szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia 

• ubezpieczenie i opieka prawna ze wsparciem Agencji Narodowej 

• kieszonkowe 

• program szkolenia zawodowego dla profilu zawodowego uczestnika w Hiszpanii 

• program kulturowy w Hiszpanii 

• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu Job Shadowing/praktyce zawodowej 

5. Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna, w skład której wejdą: 

 Przedstawiciel Fundacji Możesz Więcej 

 Dwóch członków zespołu projektowego ze szkoły z Opatowa 

 Dwóch członków zespołu projektowego ze szkoły z Ożarowa 

6. Przygotowaniem merytorycznym, kulturowym i językowym uczestników do wyjazdu zajmie się 

koordynator projektu oraz zespół projektowy. Ich zadaniem będzie: przekazanie informacji o 

programie Erasmus+ oraz o projekcie „Europejskie staże bez granic”; przeprowadzenie zajęć 

językowych, przekazanie informacji na temat miejsca i zakresu szkoleń oraz ich organizatorów, a 

także zakwaterowania i infrastruktury; wsparcie uczestników przed wyjazdem, omówienie wymogów 

linii lotniczych oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie mobilności. 

§ 2 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

Rekrutacja nauczycieli prowadzona będzie w terminie 1 – 14 czerwca 2021 r. w oparciu o niniejsze 

zasady: 



  
 

 

1. Do udziału w projekcie uprawnieni są nauczyciele przedmiotów zawodowych zatrudnieni w ZS nr 1 

w Opatowie oraz ZS w Ożarowie im.M.Skłodowskiej-Curie na umowę o pracę. 

2. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie polega na złożeniu Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 

1, druki dostępne u koordynatora osobiście lub mailowo) lub w sekretariacie szkoły, w terminie do 14 

czerwca 2021 r. (do wypełnienia Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami). 

3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie : 

• posiada potrzeby w zakresie realizacji zadań o charakterze międzynarodowym i współpracy 

międzynarodowej, 

• posiada potrzeby poznania nowych metod pracy w zakresie swojej specjalizacji i podnoszenia 

poziomu kompetencji w pracy zawodowej 

• deklaruje chęć dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi pracownikami szkoły, w zespole 

przedmiotowym, strukturach rady pedagogicznej, 

• jest zaangażowana w prace na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych i działań 

promocyjnych na rzecz szkoły, 

• chce wdrażać w ZS w Opatowie/ZS w Ożarowie nabyte na szkoleniu zagranicznym umiejętności, 

• powinna posiadać wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, 

• powinna być zainteresowana udziałem w szkoleniu ze względu na cele projektu, 

• zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa w szkoleniu kulturowo-językowym , 

• zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa i realizacji działań objętych projektem, 

• wyraża chęć uczestnictwa w działaniach upowszechniających projekt, 

4. kryteria naboru ( załącznik nr 3): 

5. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje ocena punktowa wynikająca ze spełnienia 

powyższych kryteriów, na podstawie której zostanie sporządzona lista rankingowa 

• do projektu zakwalifikują się kandydaci z najwyższych miejsc listy rankingowej, 

• w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby punktów decyduje 

kolejność zgłoszeń . 

6. Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę zakwalifikowanych uczestników projektu oraz listę 

rezerwową. 

7. Wyniki rekrutacji do projektu „Europejskie staże bez granic”, o numerze 2020-1-PL01-KA102-

079406 realizowanego ze środków Programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 

ogłoszone zostaną w terminie do 15 czerwca 2021 r. mailowo z zachowaniem skuteczności 

powiadomienia. 



  
 

 

8. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu możliwe jest 

przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji. 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wraz z Procedurą Odwoławczą dostępny jest w sekretariacie ZS nr 1 z 

Opatowa/ZS z Ożarowa  oraz na stronie internetowej szkół. 

2. Koordynator projektu „Europejskie staże bez granic”, o numerze 2020-1-PL01-KA102-079406 

realizowanego ze środków Programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 

działając w porozumieniu z Dyrektorem ZS nr 1 Opatów i Dyrektorem ZS Ożarów zastrzega sobie 

prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których wszyscy zainteresowani będą niezwłocznie 

informowani poprzez stronę internetową lub mailowo za pośrednictwem Koordynatora projektu. 

3. W przypadku zdarzenia losowego, braku udziału w początkowych działaniach przygotowawczych 

uczestnika umieszczonego na liście głównej, dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy rezerwowej 

lub dodatkowej rundy rekrutacji poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji. 

4. W przypadku działania Siły Wyższej Koordynator działając w porozumieniu z Dyrektorem ZS nr 1 

Opatów/Dyrektorem ZS Ożarów i Agencją Narodową może wprowadzić zmiany w Regulaminie w 

minimalnym koniecznym zakresie. 

5. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Umowie finansowej, w tym: 

• Wysokość i forma dofinansowania 

• Termin i lokalizacja szkolenia zagranicznego 

• Zasady wsparcia i odpowiedzialność 

• Program i zakres szkolenia 

6. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Rekrutacji KADRY  

Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do Projektu: „EUROPEJSKIE STAŻE BEZ GRANIC” 

Nr Projektu: 2020-1-PL01-KA102-079406 ,w ramach Programu Erasmus Plus,  

sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza  

Częśd A – wypełnia kandydat/tka (pracownik)  

Dane podstawowe kandydatki/kandydata 

Imię   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydatce/kandydacie 

Stanowisko   

Miejsce pracy  

(pełna nazwa, adres, numer NIP) 
  

Staż pracy    

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zawartych w formularzu dla 

celów rekrutacji do Projektu oraz udziału ucznia w Projekcie po zakwalifikowaniu się 

do niego. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z 

poszanowaniem obowiązujących przepisów RODO: 

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich 



  
 

 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO” wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do 

projektu realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 

zawodowe. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów 

informatycznych , zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja „Możesz Więcej” z 

siedzibą w Bilczy, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica 

oraz podmiot, który uczestniczy w realizacji projektu- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie 

 

Szkoła: Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie 

przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można 

skontaktować się pod adresem e-mail: Kwiatkowska.j.iod.0604@interia.pl 

 

Wnioskodawca: Fundacja „Możesz Więcej” wyznaczyła osobę odpowiedzialną za 

zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z 

którą można skontaktować się pod adresem e-mail:od@mozeszwiecej.org.pl 

 

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo 

dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. 

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych 

związanych ze wspomnianym projektem. 

 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

 

 

 

................................................ ……………………… 

miejscowość i data  podpis 

kandydatki/kandydata 

 

 

 

 

 

 

https://poczta.o2.pl/d/


  
 

 

 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu Rekrutacji KADRY  

Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

uczestnika Projektu  

 

Ja,  ……………………………………................................................................... zamieszkały  

w ..............................................................., legitymujący się dowodem osobistym o numerze i 

serii ..................................................................., posiadający  numer  PESEL  

.................................  udzielam  niniejszym  zezwolenia  na rozpowszechnianie mojego 

wizerunku  w związku  moim  uczestnictwem  w  projekcie  Erasmus Plus :   „EUROPEJSKIE 

STAŻE BEZ GRANIC”, Numer Projektu: 2020-1-PL01-KA102-079406. Zezwolenie niniejsze 

obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku (zdjęć i innych materiałów) w dowolnych  

mediach oraz w innych materiałach, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone 

czasowo ani terytorialnie. 

 

 

 

………………………………….. ………………………… 

      data          podpis uczestnika 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Rekrutacji KADRY  

Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie 

Częśd B – wypełnia kandydat(tka) oraz członkowie Komisji rekrutacyjnej 

 

 Proponowane własne innowacje pedagogiczne, które chciałabyś/chciałbyś  wdrożyd do 

swojego warsztatu pracy.  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

(OCENA:0-10 pkt.) Przyznane punkty: ………………………… 

  

 Test pisemny z j.angielskiego. (OCENA0 10pkt.)……………………………………………… 

 (OCENA:0-10 pkt.) Przyznane punkty: …………………………  

 

 

 Stopieo awansu zawodowego (OCENA: stażysta - 1pkt., kontraktowy - 2pkt., mianowany - 3 

pkt., dyplomowany - 4pkt.) 

 

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

(OCENA:1 -4pkt.) Przyznane punkty: …………………………  

 

 

 Zakres kwalifikacji zawodowych (ilośd przedmiotów, których możesz nauczad: 1 pkt. za 

każdy przedmiot). 

Przedmioty: ………………………………………………………………………………………………… 

(OCENA: od 1 pkt.)Przyznane punkty: …………………………  

SUMA PUNKTÓW:…………………………………………… 

 

 

 

        ………………………………………………………………. ………………………………………………………..………………. 

data i podpis Koordynatora                                                              data i podpis kandydata(tki) 



  
 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Rekrutacji KADRY  

Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do Projektu: „EUROPEJSKIE STAŻE BEZ GRANIC” 

Nr Projektu: 2020-1-PL01-KA102-079406 ,w ramach Programu Erasmus Plus,  

sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza  

Częśd A – wypełnia kandydat/tka (pracownik)  

Dane podstawowe kandydatki/kandydata 

Imię   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydatce/kandydacie 

Stanowisko   

Miejsce pracy  

(pełna nazwa, adres, numer NIP) 
  

Staż pracy    

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zawartych w formularzu dla 

celów rekrutacji do Projektu oraz udziału ucznia w Projekcie po zakwalifikowaniu się 

do niego. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z 

poszanowaniem obowiązujących przepisów RODO: 

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich 



  
 

 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO” wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do 

projektu realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 

zawodowe. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów 

informatycznych , zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja „Możesz Więcej” z 

siedzibą w Bilczy, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica 

oraz podmiot, który uczestniczy w realizacji projektu- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii 

Skłodowskiej- Curie. 

 

Szkoła: Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie wyznaczyła osobę 

odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail:iod@arx.net.pl 

Wnioskodawca: Fundacja „Możesz Więcej” wyznaczyła osobę odpowiedzialną za 

zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z 

którą można skontaktować się pod adresem e-mail:od@mozeszwiecej.org.pl 

 

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo 

dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. 

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych 

związanych ze wspomnianym projektem. 

 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

 

 

 

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

 …………………………

……… 

miejscowość i data  podpis 

kandydatki/kandydata 

 

 

 

mailto:iod@arx.net.pl
https://poczta.o2.pl/d/


  
 

 

 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu Rekrutacji KADRY  

Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

uczestnika Projektu  

 

Ja,  ……………………………………................................................................... zamieszkały  

w ..............................................................., legitymujący się dowodem osobistym o numerze i 

serii ..................................................................., posiadający  numer  PESEL  

.................................  udzielam  niniejszym  zezwolenia  na rozpowszechnianie mojego 

wizerunku  w związku  moim  uczestnictwem  w  projekcie  Erasmus Plus :   „EUROPEJSKIE 

STAŻE BEZ GRANIC”, Numer Projektu: 2020-1-PL01-KA102-079406. Zezwolenie niniejsze 

obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku (zdjęć i innych materiałów) w dowolnych  

mediach oraz w innych materiałach, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone 

czasowo ani terytorialnie. 

 

 

 

…………………………………..

 ……………………………

……... 

      data          podpis uczestnika 

 

 

 

  

 

 

 



  
 

 

 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Rekrutacji KADRY  

Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie 

Częśd B – wypełnia kandydat(tka) oraz członkowie Komisji rekrutacyjnej 

 

 Proponowane własne innowacje pedagogiczne, które chciałabyś/chciałbyś  wdrożyd do 

swojego warsztatu pracy.  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

(OCENA:0-10 pkt.) Przyznane punkty: ………………………… 

  

 Test pisemny z j.angielskiego. (OCENA0 10pkt.)……………………………………………… 

 (OCENA:0-10 pkt.) Przyznane punkty: …………………………  

 

 

 Stopieo awansu zawodowego (OCENA: stażysta - 1pkt., kontraktowy - 2pkt., mianowany - 3 

pkt., dyplomowany - 4pkt.) 

 

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

(OCENA:1 -4pkt.) Przyznane punkty: …………………………  

 

 

 Zakres kwalifikacji zawodowych (ilośd przedmiotów, których możesz nauczad: 1 pkt. za 

każdy przedmiot). 

Przedmioty: ………………………………………………………………………………………………… 

(OCENA: od 1 pkt.)Przyznane punkty: …………………………  

SUMA PUNKTÓW:…………………………………………… 

 

        ………………………………………………………………. ………………………………………………………..………………. 

data i podpis Koordynatora                                                              data i podpis kandydata(tki) 

 



  
 

 

Załącznik nr 4 

Procedura Odwoławcza 
do Regulaminu rekrutacji nauczycieli 

 
Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  

oraz Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie 

do uczestnictwa w projekcie 

”EUROPEJSKIE STAŻE BEZ GRANIC” 

o numerze 2020-1-PL01-KA102-079406 

realizowanego ze środków Programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 

§ 1 

Warunki ogólne 

 
1. Każdy uczestnik rekrutacji ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec wyniku rekrutacji. Sprzeciw 

powinien być zgłoszony w formie pisemnej do sekretariatu ZS nr 1 w Opatowie oraz ZS w Ożarowie 

im.M.Skłodowskiej-Curie / mailowo na email Koordynatora Projektu w terminie 7 dni od daty 

ogłoszenia wyników rekrutacji.  

2. Zgłoszenie sprzeciwu powinno zawierać dane uczestnika wraz z uzasadnieniem sprzeciwu.  

 

 

 

§ 2 

Procedura 

 

1. W dniu wpłynięcia sprzeciwu Koordynator powołuje komisję w składzie:  

• Przedstawiciel Fundacji Możesz Więcej  

• Przedstawiciel  ZS nr 1 w Opatowie/ZS w Ożarowie im.M.Skłodowskiej-Curie 

2. Komisja rozpatruje sprzeciw analizując Regulamin, dokumenty, zarządzenia i przepisy mające 

zastosowanie.  

3. W terminie 7 dni od daty zgłoszenia sprzeciwu Komisja podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub 

odrzuceniu sprzeciwu informując o swojej decyzji autora sprzeciwu pisemnie lub mailowo na podany 

adres.  

 

§ 3 

Zapisy Końcowe 

 

1. Decyzja Komisji jest nieodwołalna.  

2. Decyzja Komisji po ogłoszeniu jest dołączona do dokumentacji Rekrutacji Projektu.  

 

 


