Warszawa/Rzeszów 22.06.2021r

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
(powołanej zgodnie z zgodnie z Regulaminem rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów/uczennic i nauczycieli

„Kształcenie wysokich lotów” z dnia 10.12.2019 realizowanego w ramach IX Osi Priorytetowej Jakość edukacji i
kompetencji w regionie Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 wraz z Aktualizacją z dnia 10.06.2021r oraz
15.06.2021 r)

W dniu 22.06.2021 r. odbyło się online posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, powołanej przez Lidera
Projektu ( Spółkę LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Komitetu Obrony Robotników 5C, 02-146 Warszawa).
W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli :
1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej - Koordynator projektu z ramienia Lidera Projektu – Pani
Beata Piasecka - Bawolska
2. Członek Komisji Rekrutacyjnej - Opiekun Projektu z ramienia Partnera Projektu ( Zespołu Szkół
Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie) - Pan Andrzej Kulasa
3. Członek Komisji Rekrutacyjnej – Katarzyna Nowakowska
Na posiedzeniu dokonano analizy dokumentów rekrutacyjnych kandydatów – uczniów/uczennic, którzy
zgłosili się do projektu. W postępowaniu rekrutacyjnym Komisja wzięła pod uwagę 15 wniosków z
potwierdzonym pisemnym Oświadczeniem uczestnika oraz Formularzem rekrutacyjnym. Po
zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym do udziału w projekcie przyjęto 15 osób.
Nie zgłosił się żaden nauczyciel.
Komisja Rekrutacyjna informuje, iż zgodnie z § 7 punkt 6 z Regulaminu rekrutacji na staż zawodowy dla
uczniów/uczennic i nauczycieli „Kształcenie wysokich lotów” z dnia 10.12.2019 wraz z Aktualizacją z

zostanie ułożona według liczby uzyskanych przez nich punktów w sposób od największej ilości punktów
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dnia 10.06.2021r oraz 15.06.2021r, lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do udziału w stażu

do najmniejszej. Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani na listę rankingową zostaną wpisani na
listę rezerwową w kolejności od największej ilości punktów do najmniejszej.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na staż zostanie udostępniona na tablicy ogłoszeń Zespołu
Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie.
Szczegółową Informację o zakwalifikowaniu (lub nie) Kandydata/ki do udziału w stażach zawodowych
(w tym liczbie uzyskanych punktów za poszczególne kryteria) będzie można uzyskać również po
przesłaniu prośby na adres mailowy Koordynatora projektu (tj. beata.piasecka@lotams.com) lub
osobiście u opiekuna projektu ze strony ZSM Rzeszów (tj. Pana Andrzeja Kulasy).

Beata Piasecka – Bawolska
Andrzej Kulasa
Katarzyna Nowakowska
22.06.2021
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(data i podpis Członków Komisji )

