
                            
 
 
 

Protokół z rekrutacji Uczestników Projektu   
„STAŻE ZAWODOWE W HISZPANII KLUCZEM DO SUKCESU” 

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
 

 
8 grudnia 2017r .  odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w składzie: 
 

 Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych – mgr Katarzyna Łopacz - 
przewodnicząca 

 Doradca zawodowy – mgr Marzena Kaplińska - członek 
 Nauczyciel języka angielskiego – mgr Jolanta Góryńska – koordynator projektu - członek 
 Kierownik szkolenia praktycznego – mgr Józef Zieliński - członek 

 
1. Zadaniem komisji była weryfikacja złożonych dokumentów i dokonanie wyboru uczestników 
projektu zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników projektu z dnia 31 
października 2017 r. 
2. Rekrutacja trwała od 01.11.2017 r. do 20.11.2017 r.  Do dnia 20.11.2017 r. - ostatecznego terminu 
składania dokumentów wpłynęło 63  zgłoszeń kandydatów do projektu. Liczba złożonych deklaracji w 
poszczególnych grupach zawodowych przedstawiała się to następująco: 
 

 
Zawód 

Liczba 
złożonych 
deklaracji  

technik mechanik, mechanik monter, mechanik 
pojazdów samochodowych 

17 

technik budownictwa,  murarz-tynkarz 12 
technik usług fryzjerskich, fryzjer 13 
technik ekonomista, technik handlowiec, 
sprzedawca 

10 

technik informatyk 11 
 
 
3. Kryteria kwalifikowalności do projektu zostały określone w §2 i §3  regulaminu rekrutacji i komisja 
zgodnie z w/w regulaminem rekrutacji dokonała  weryfikacji złożonych dokumentów.  W pierwszym 
etapie komisja rekrutacyjna sprawdziła warunek spełniania przez kandydatów kryteriów formalnych. 
W wyniku weryfikacji dokumentów 1 kandydat nie spełnił warunków formalnych. Lista tych 
kandydatów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pozostali kandydaci spełnili warunek 
formalny uczestnictwa w Projekcie. 
 
4. Drugi etap to test z języka angielskiego, do którego przystąpiło 59 kandydatów. 3 kandydatów nie 
przystąpiło do testu, tym samym zrezygnowali z udziału w projekcie. Lista tych kandydatów stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 



                            
 
 
 
 
5. W trzecim etapie, na podstawie przedłożonych dokumentów komisja zweryfikowała dane 
przyznając prawidłowe punkty weryfikacyjne. Na podstawie kryteriów określonych w § 2, pkt. 3 i 4 
regulaminu, komisja rekrutacyjna ustaliła kolejność przystępowania do udziału w projekcie. 
6.  Komisja rekrutacyjna sporządziła listy osób zakwalifikowanych do projektu i listy rezerwowe, 
będące załącznikami do protokołu.  
7. Listy osób zakwalifikowanych do projektu, listy rezerwowe oraz listę osób nie spełniających 
warunków formalnych zostaną podane do publicznej wiadomości 15 grudnia 2017r.,  bez danych 
chronionych ustawą o ochronie danych osobowych. 
8. Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji 
rekrutacyjnej w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyników rekrutacji. Odwołanie rozpatruje dyrektor szkoły w terminie do 7 dni od dnia złożenia 
odwołania. Decyzja dyrektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1: Lista osób, które nie spełniły wymogów formalnych 
Załącznik nr 2: Lista osób, które nie przystąpiły do testu, tym samym zrezygnowały z udziału             
w projekcie 
Załącznik nr 3: Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w zawodach: technik 
mechanik, mechanik monter, mechanik pojazdów samochodowych 
Załącznik nr 4: Lista  rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie w zawodach: technik mechanik, 
mechanik monter, mechanik pojazdów samochodowych 
Załącznik nr 5: Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w zawodach: technik 
budownictwa,  murarz-tynkarz 
Załącznik nr 6: Lista  rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie w zawodach: technik 
budownictwa,  murarz-tynkarz 
Załącznik nr 7: Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w zawodach: technik 
usług fryzjerskich, fryzjer 
Załącznik nr 8: Lista  rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie w zawodach: technik usług 
fryzjerskich, fryzjer 
Załącznik nr 9: Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w zawodach: technik 
ekonomista, technik handlowiec, sprzedawca 
Załącznik nr 10: Lista  rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie w zawodach: technik 
ekonomista, technik handlowiec, sprzedawca 
Załącznik nr 11: Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w zawodach: technik 
informatyk 
Załącznik nr 12: Lista  rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie w zawodach: technik 
informatyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
 

Lista osób, które nie spełniły wymogów formalnych 
 
 
 
Lp. imię i nazwisko przyczyna 
1. Adrian Jurewicz brak kompletu dokumentów 
2.   
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Załącznik nr 2 

 
Lista osób, które nie przystąpiły do testu z języka angielskiego, tym samym 

zrezygnowały z udziału w projekcie 
 
 

 
 

Lp. imię i nazwisko 
1.  Adam Bordzio 
2.  Aneta Milewska 
3. Kacper Jurewicz 
4.  
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Załącznik nr 3 
 
 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w zawodach: technik 
mechanik, mechanik monter, mechanik pojazdów samochodowych 

 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

Wynik punktowy z 
testu z języka 

angielskiego (tylko                  
w przypadku 
równej liczby 

punktów 
uzyskanych) 

1.  Weronika Gabruś 24  
2.  Zuzanna Milewska 23  
3.  Sylwester Morgownik 22  
4.  Jan Pieczur 21  
5.  Damian Konopko 19  
6.  Michał Sienkiewicz 17  
7.  Eryk Buraczewski 16  
 
 
 
 

W przypadku zdarzenia losowego, choroby, lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed 
wyjazdem ucznia/uczennicy umieszczonego na liście głównej lub rezerwowej (skreślenie z listy 
uczniów szkoły, rażące naruszenie regulaminu szkoły, wysoka absencja w szkole, nieobecność na 
zajęciach przygotowawczych  lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację 
projektu), zostanie on/ona wykluczony z projektu zagranicznych praktyk, a prawo do tego wyjazdu 
uzyska osoba, która znajduje się na najwyższym miejscu na liście rezerwowej. Skreślenia dokonuje 
dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy lub koordynatora projektu. 
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Załącznik nr 4 
 

Lista  rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie w zawodach: technik mechanik, 
mechanik monter, mechanik pojazdów samochodowych 

 
 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

Wynik punktowy         
z testu z języka 

angielskiego (tylko      
w przypadku równej 

liczby punktów 
uzyskanych) 

1.  Jakub Metelski 15  
2.  Mateusz Ostrowski  14 39 
3.  Dawid Jackiewicz 14 38 
4.  Dariusz Turynowicz 13  
5.  Jakub Truchan 10  
6.  Hubert Kowalewski 9  
7.  Jakub Kołodziński 8  
8. Mateusz Bąkowski 4 30 
9. Marcel Kalinowski 4 25 
 
 
 

W przypadku zdarzenia losowego, choroby, lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed 
wyjazdem ucznia/uczennicy umieszczonego na liście głównej lub rezerwowej (skreślenie z listy 
uczniów szkoły, rażące naruszenie regulaminu szkoły, wysoka absencja w szkole, nieobecność na 
zajęciach przygotowawczych  lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację 
projektu), zostanie on/ona wykluczony z projektu zagranicznych praktyk, a prawo do tego wyjazdu 
uzyska osoba, która znajduje się na najwyższym miejscu na  liście rezerwowej. Skreślenia dokonuje 
dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy lub koordynatora projektu. 
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Załącznik nr 5  
 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w zawodach: technik 
budownictwa,  murarz-tynkarz 

 
 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

Wynik punktowy       
z testu z języka 

angielskiego (tylko 
w przypadku 
równej liczby 

punktów 
uzyskanych) 

1.  Tomasz Baranowski 26  
2.  Patryk Ciborek 24  
3.  Słowikowski Adam 22  
4.  Hryczko Dawid 21  
5.  Patryk Usiak 21  
6.  Kamil Grabowski 19  
7.  Sebastian Warakomski 14 23 
 
 
 
 

W przypadku zdarzenia losowego, choroby, lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed 
wyjazdem ucznia/uczennicy umieszczonego na liście głównej lub rezerwowej (skreślenie z listy 
uczniów szkoły, rażące naruszenie regulaminu szkoły, wysoka absencja w szkole, nieobecność na 
zajęciach przygotowawczych  lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację 
projektu), zostanie on/ona wykluczony z projektu zagranicznych praktyk, a prawo do tego wyjazdu 
uzyska osoba, która znajduje się na najwyższym miejscu na  liście rezerwowej. Skreślenia dokonuje 
dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy lub koordynatora projektu. 
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Załącznik nr 6  
 

Lista  rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie w zawodach: technik 
budownictwa,  murarz-tynkarz 

 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

Wynik punktowy          
z testu z języka 

angielskiego (tylko 
w przypadku 
równej liczby 

punktów 
uzyskanych) 

1.  Damian Bobrowski 14 16 
2.  Mariusz Tęgowski 11  
3.  Maksymilian Jastrzębski 10  
4.     
5.     
6.     
7.     
 
 
 

W przypadku zdarzenia losowego, choroby, lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed 
wyjazdem ucznia/uczennicy umieszczonego na liście głównej lub rezerwowej (skreślenie z listy 
uczniów szkoły, rażące naruszenie regulaminu szkoły, wysoka absencja w szkole, nieobecność na 
zajęciach przygotowawczych  lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację 
projektu), zostanie on/ona wykluczony z projektu zagranicznych praktyk, a prawo do tego wyjazdu 
uzyska osoba, która znajduje się na najwyższym miejscu na  liście rezerwowej. Skreślenia dokonuje 
dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy lub koordynatora projektu. 
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Załącznik nr 7 
 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w zawodach: technik 
usług fryzjerskich, fryzjer 

 
 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

Wynik punktowy          
z testu z języka 

angielskiego (tylko 
w przypadku 
równej liczby 

punktów 
uzyskanych) 

1.  Natalia Niedźwiecka 27  
2.  Natalia Maciopa 24  
3.  Barbara Jasińska 23  
4.  Gabriela Dzierniejko 22  
5.  Karolina Wargala 21  
6.  Karolina Klimowicz 20  
7.  Joanna Ołów 20  
 
 
 

W przypadku zdarzenia losowego, choroby, lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed 
wyjazdem ucznia/uczennicy umieszczonego na liście głównej lub rezerwowej (skreślenie z listy 
uczniów szkoły, rażące naruszenie regulaminu szkoły, wysoka absencja w szkole, nieobecność na 
zajęciach przygotowawczych  lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację 
projektu), zostanie on/ona wykluczony z projektu zagranicznych praktyk, a prawo do tego wyjazdu 
uzyska osoba, która znajduje się na najwyższym miejscu na  liście rezerwowej. Skreślenia dokonuje 
dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy lub koordynatora projektu. 
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Załącznik nr 8 
 

Lista  rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie w zawodach: technik usług 
fryzjerskich, fryzjer 

 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

Wynik punktowy          
z testu z języka 

angielskiego (tylko 
w przypadku 
równej liczby 

punktów 
uzyskanych) 

1.  Paulina Butanowicz   16 22 
2.  Weronika Kaszkiel 16 21 
3.  Wiktoria Suszczyńska 13  
4.  Angelika Opanowska  10 34 
5.  Angelika Sztejter  10 25 
6.  Paulina Szyłak 10 20 
7.     
 
 
 
 

W przypadku zdarzenia losowego, choroby, lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed 
wyjazdem ucznia/uczennicy umieszczonego na liście głównej lub rezerwowej (skreślenie z listy 
uczniów szkoły, rażące naruszenie regulaminu szkoły, wysoka absencja w szkole, nieobecność na 
zajęciach przygotowawczych  lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację 
projektu), zostanie on/ona wykluczony z projektu zagranicznych praktyk, a prawo do tego wyjazdu 
uzyska osoba, która znajduje się na najwyższym miejscu na  liście rezerwowej. Skreślenia dokonuje 
dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy lub koordynatora projektu. 
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Załącznik nr 9 
 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w zawodach: technik 
ekonomista, technik handlowiec, sprzedawca 

 
 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

Wynik punktowy          
z testu z języka 

angielskiego (tylko 
w przypadku 
równej liczby 

punktów 
uzyskanych) 

1.  Dominika Pawluczuk 31  
2.  Natalia Jachimczuk 28  
3.  Anna Chajęcka 27  
4.  Anna Jachimczuk 27  
5.  Iga Podziewska 26  
6.  Zuzanna Życzewska 22  
7.  Wiktoria Maria Maksimowicz 21  
 
 
 

W przypadku zdarzenia losowego, choroby, lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed 
wyjazdem ucznia/uczennicy umieszczonego na liście głównej lub rezerwowej (skreślenie z listy 
uczniów szkoły, rażące naruszenie regulaminu szkoły, wysoka absencja w szkole, nieobecność na 
zajęciach przygotowawczych  lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację 
projektu), zostanie on/ona wykluczony z projektu zagranicznych praktyk, a prawo do tego wyjazdu 
uzyska osoba, która znajduje się na najwyższym miejscu na  liście rezerwowej. Skreślenia dokonuje 
dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy lub koordynatora projektu. 
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Załącznik nr 10 
 

Lista  rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie w zawodach: technik ekonomista, 
technik handlowiec, sprzedawca 

 
 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

Wynik punktowy          
z testu z języka 

angielskiego (tylko 
w przypadku 
równej liczby 

punktów 
uzyskanych) 

1.  Aleksandra Górska   20   
2.  Gabriela Banaszewska   17  
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
 
 
 

W przypadku zdarzenia losowego, choroby, lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed 
wyjazdem ucznia/uczennicy umieszczonego na liście głównej lub rezerwowej (skreślenie z listy 
uczniów szkoły, rażące naruszenie regulaminu szkoły, wysoka absencja w szkole, nieobecność na 
zajęciach przygotowawczych  lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację 
projektu), zostanie on/ona wykluczony z projektu zagranicznych praktyk, a prawo do tego wyjazdu 
uzyska osoba, która znajduje się na najwyższym miejscu na  liście rezerwowej. Skreślenia dokonuje 
dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy lub koordynatora projektu. 
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Załącznik nr 11 
 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w zawodach: technik 
informatyk 

 
 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

Wynik punktowy          
z testu z języka 

angielskiego (tylko 
w przypadku 
równej liczby 

punktów 
uzyskanych) 

1.  Izabela Krzymińska 28  
2.  Konrad Naruszewicz 28  
3.  Paweł Pietrołaj 26  
4.  Michał Jurewicz 24  
5.  Jakub Kozłowski 24  
6.  Mateusz Głódź 23  
7.  Jakub Grabiński 17  
 
 
 
 

W przypadku zdarzenia losowego, choroby, lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed 
wyjazdem ucznia/uczennicy umieszczonego na liście głównej lub rezerwowej (skreślenie z listy 
uczniów szkoły, rażące naruszenie regulaminu szkoły, wysoka absencja w szkole, nieobecność na 
zajęciach przygotowawczych  lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację 
projektu), zostanie on/ona wykluczony z projektu zagranicznych praktyk, a prawo do tego wyjazdu 
uzyska osoba, która znajduje się na najwyższym miejscu na  liście rezerwowej. Skreślenia dokonuje 
dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy lub koordynatora projektu. 
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Załącznik nr 12 
 

Lista  rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie w zawodach: technik informatyk 
 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

Wynik punktowy          
z testu z języka 

angielskiego (tylko 
w przypadku 
równej liczby 

punktów 
uzyskanych) 

1.  Malwina Jurewicz 16  
2.  Maciej Kowalewski 11  
3.  Bartosz Kowalewski 9 31 
4.  Michał Scipiń   9 22 
5.     
6.     
7.     
 
 
 
 
 

W przypadku zdarzenia losowego, choroby, lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed 
wyjazdem ucznia/uczennicy umieszczonego na liście głównej lub rezerwowej (skreślenie z listy 
uczniów szkoły, rażące naruszenie regulaminu szkoły, wysoka absencja w szkole, nieobecność na 
zajęciach przygotowawczych  lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację 
projektu), zostanie on/ona wykluczony z projektu zagranicznych praktyk, a prawo do tego wyjazdu 
uzyska osoba, która znajduje się na najwyższym miejscu na  liście rezerwowej. Skreślenia dokonuje 
dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy lub koordynatora projektu. 
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