
 

                                   

 

 

Załącznik nr 2  

do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

 W PROJEKCIE  2022-1-PL01-KA122-VET-000077246  

„Europejskie praktyki drogą do sukcesu” 

………………………………… 
Miejscowość i data 

Zarządzenie nr ………………….   
Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu  

z dnia ..................... 
w sprawie ogłoszenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie 2022-1-PL01-KA122-VET-000077246 „Europejskie praktyki drogą do sukcesu”  
Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób w ramach programu Erasmus+ 

w ramach PROGRAMU ERASMUS+ 
oraz powołania Komisji rekrutacyjnej do rekrutacji uczniów/uczennic do udziału w projekcie 

oraz Zespołu Koordynującego działania projektowe 
 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 
t.j.)  zarządzam co następuje:  

 

§ 1 
Wprowadzam regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2022-1-PL01-KA122-VET-000077246 

„Europejskie praktyki drogą do sukcesu” Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób w ramach 
programu Erasmus+ w ramach PROGRAMU ERASMUS+, stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 
 

§ 2 
1. Powołuję w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu Komisję 
Rekrutacyjną do rekrutacji uczniów/uczennic Branżowej Szkoły I stopnia do udziału w projekcie 

w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską: 2022-1-PL01-KA122-VET-000077246 
pt. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:  

- członek zespołu - ....................................  
- członek zespołu - ....................................  

- członek zespołu - ....................................  
- członek zespołu - ...................................... 

3. Rolę przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej pełni dyrektor Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława 

III Krzywoustego w Kołobrzegu. 
 

§ 3.  

1. Powołuję w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu Zespół Koordynujący 

do zdefiniowania, przeprowadzenia oceny i uznania efektów uczenia się w ramach działań 
mobilnościowych projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: 2022-1-PL01-KA122-VET-

000077246 pt. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna 
osób. 

2. W skład Zespołu Koordynującego wchodzą:  

- członek zespołu - ....................................  
- członek zespołu - ....................................  

- członek zespołu - ....................................  
- członek zespołu - ...................................... 

- członek zespołu - ...................................... 
3. Końcowego uznania efektów dokonuje dyrektor szkoły na podstawie zebranych dokumentów. 
 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
………………………………….. 

PODPIS DYREKTORA SZKOŁY 



 

 
Do wiadomości i stosowania: 

…………………………………….. 


