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Końskie, dnia 4 września 2017 r. 

 

 

 
PROTOKÓŁ Z POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

z dnia 4 września 2017 r. 

 

§ 1 

 

Powołuję się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w celu naboru 

uczestników/uczestniczek do projektu „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – PIERWSZA 

UCZELNIA TWOJEGO MALUCHA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania: RPSW.08.03.01 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej., na rok szkolny 2017/2018 w składzie:  

1) Małgorzata Mlonka – Przewodnicząca Komisji;  

2) Agnieszka Klimek – Członek Komisji;  

 

§ 2 

  

1. Do zadań komisji należy:  

a) sprawdzenie terminowości złożenia dokumentów niezbędnych do udziału w Projekcie, zgodnie              

z ogłoszonym terminem, 

b) weryfikacja danych zawartych w dostarczonych formularzach zgłoszeniowych złożonych przez 

rodziców/opiekunów prawnych Kandydatów zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa                  

w projekcie, 

c) sporządzenie listy uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do projektu, 

d) sporządzenie protokołu z posiedzenia rekrutacyjnego,  
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e) protokół z posiedzenia rekrutacyjnego podpisuje Przewodniczący i Członek Komisji Rekrutacyjnej, 

f) poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zakwalifikowaniu do Projektu, 

g) przeprowadzenie rekrutacji z uwzględnieniem polityki równych szans kobiet i mężczyzn. 

 

§ 3 

 

1. W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest mniej kandydatów niż wolnych miejsc 

Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

2. Zadania i zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu uzupełniającym obowiązują jak            

w przypadku postępowania rekrutacyjnego.  

3. Z postępowania uzupełniającego sporządza się protokół.  

 

§ 4 

 

Komisja zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych kandydatów i ich rodziców, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). 

Tajemnica obowiązuje w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu.  

 

§ 5 

 

Praca komisji rekrutacyjnej rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu. 
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