Wyniki postępowania rekrutacyjnego do projektu
„Młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe”
realizowanego w ramach
Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Lista rankingowa kandydatów do udziału w projekcie klasa 3 R

Pozycja
Imię
Ilość
uwagi
w rankingu
i nazwisko
punktów
1
zakwalifikowana
41
Ksoll Kamila
2
zakwalifikowana
39
Fioncek Aleksandra
3
zakwalifikowany
38
Mendla Kamil
4
zakwalifikowana
38
Mendla Weronika
5
zakwalifikowana
34
Fojcik Weronika
6
zrezygnowała
Żmuda Kinga
33
7
zakwalifikowana
30
Kusz Sara
8
zrezygnowała
Fojcik Wiktoria
27
9
zakwalifikowana
27
Pawlicka Paulina
10
zakwalifikowany
23
Ochod Kamil
11
rezerwa
Kaniecka Oliwia
22
12
rezerwa
Bączyńska Nikola
18
13
zrezygnował
Krawczyk Michał
12
14
zrezygnowała
Chlebicka Wiktoria
11
15
zrezygnował
Pawluk Marcel
10
Spośród kandydatów z klasy 3 R zakwalifikowano 8 osób i 2 osoby znalazły się na liście rezerwowej
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Pouczenie o procedurze odwoławczej:
•

Wybór Uczestników do projektu dokonywany jest wg malejącej liczby punktów w ramach liczby dostępnych miejsc w projekcie. Wybranych zostaje 16 osób
zajmujących najwyższe miejsca na liście. Na liście rezerwowej umieszczane są osoby, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one
pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na Liście osób zakwalifikowanych, do udziału w projekcie.

•

W wypadku niespełnienia przez nich stawianych warunków (np. brak akceptacji regulaminu, niewypełnianie podjętych zobowiązań, naruszenie norm właściwego
zachowania), braku zainteresowania udziałem w projekcie, mogą w nim wziąć udział uczniowie innych klas, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły. Zostanie
wówczas przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, poprzedzona kampanią informacyjną.

•

Każdemu kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Koordynatora wniosku (w formie pisemnej) o ponowną ocenę i/lub o ponowną weryfikację predyspozycji, w
terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników). Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną musi zostać uzupełnione o wersję papierową, w terminie 2 dni od
wpływu wersji elektronicznej. Wnosząc odwołanie od oceny Komisji rekrutacyjnej kandydat powinien powołać się na konkretne punkty postępowania rekrutacyjnego,
z którymi się nie zgadza.

•

Kandydaci, którzy nie zgadzają się z otrzymaną oceną, mają prawo wnieść odwołanie od rekrutacji. Wyniki mogą wpłynąć na ostateczną wersję listy osób
zakwalifikowanych do projektu. Każdy kandydat może uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących oceny jego dokumentów aplikacyjnych. W tym celu powinien
skontaktować się z Koordynatorem projektu.

•

Komisja rekrutacyjna rozpatruje odwołanie wniesione przez kandydata w terminie 5 dni roboczych od dnia jego złożenia. Procedura rozpatrywania odwołania polega na
ponownej ocenie formalnej dokumentów aplikacyjnych. Ocena wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną,

• Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań kandydatów następuje aktualizacja listy kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji, w oparciu o wyniki procedury odwoławczej, i
na jej podstawie sporządzana jest ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

