
 

 

 
Załącznik nr 12 

do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 
„Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku"  
oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej” 

 
 

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej 
działającej w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w „Mechaniku” oraz 

utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej” 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Niniejszy Regulamin określa warunki oraz sposób pracy Komisji Rekrutacyjnej, której 
zasadniczym celem działania jest weryfikacja zgłoszeń osób ubiegających się o udział w 
projekcie „Poprawa jakości kształcenia w „Mechaniku” oraz utworzenie nowoczesnej oferty 
edukacyjnej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działania 12.4. Kształcenie zawodowe, 
oraz poświadczenia spełniania kryteriów określonych w § 5 tego regulaminu. 
 

§ 2 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Poprawa jakości kształcenia w „Mechaniku” 
oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej”. 
Beneficjencie – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Zawodowych Nr1 im. Władysława 
Korżyka w Rykach. 
Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do 
uczestnictwa w projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach projektu. 
Ubiegającym się – należy rozumieć przez to osobę, która zadeklarowała chęć udziału w 
projekcie poprzez złożenie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, jednak nie została 
jeszcze zakwalifikowana do udziału w nim. 

 
II. Zasady pracy Komisji 

 
§ 3 

Komisja Rekrutacyjna składa się z: 
1) Przewodniczącego Komisji – Kierownika Projektu,  

2) Członka Komisji - dyrektora szkoły, 

3) Członka Komisji – członka zespołu projektowego lub pedagoga szkolnego. 

 
§ 4 

1. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz i przewodzi jej pracom. W sytuacjach 
spornych decyduje jego głos. 

2. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za zapewnienie przejrzystości                                          
i bezstronności prac Komisji.  

3. Członkowie Komisji nie mogą być związani z osobami składającymi Formularze 
rekrutacyjne stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby 
wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych. 



 
 
 

 

 
 

 
III. Ocena formularzy zgłoszeniowych i wybór Beneficjentów Ostatecznych. 

 
§ 5 

1. Proces oceny zgłoszeń wnioskodawców przez Komisję przebiega dwuetapowo: 
a) ocena formalna – czy zgłoszenie dokonane zostało na właściwym formularzu 

rekrutacyjnym, we właściwym miejscu i terminie. Sprawdzenie prawidłowości 
wypełnienia formularza oraz kompletności i autentyczności poświadczeń spełniania 
kryteriów, 

b) ocena merytoryczna - weryfikacja zgłoszeń do projektu pod kątem kryteriów 
ustalonych w § 5 i §6 Regulaminu Udziału w Projekcie „Poprawa jakości kształcenia w 
"Mechaniku"  oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej”. 

2. Do oceny merytorycznej zostaną przekazane tylko kompletne Formularze rekrutacyjne. 
3. Członkowie Komisji dokonują ostatecznej oceny wniosków. 

 
§ 6 

W przypadku stwierdzenia błędów w Formularzu lub braku wymaganych załączników 
Komisja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji w terminie 3 dni od daty jego 
złożenia. Po upływie tego terminu wniosek zostaje odrzucony. 

 
§ 7 

Na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej  podjęta zostaje decyzja o zakwalifikowaniu osób 
ubiegających się do udziału w projekcie (lista podstawowa i lista rezerwowa) oraz nie 
zakwalifikowaniu osób nie spełniających kryteriów uczestnictwa. Protokół z posiedzenia 
podpisują członkowie Komisji.   
 

IV. Postanowienia końcowe 
 

§ 8 
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w treści niniejszego Regulaminu.  
2. O wszelkich wprowadzonych zmianach będzie niezwłocznie informować Beneficjentów 

Ostatecznych. 
 


