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1. Informacje na temat projektu b

oraz jednostkę współpracuj

społecznościowych, plakatach, w czasopi

każdej ze szkół. 

2. Rekrutacja rozpocznie si

przez rodziców/opiekunów prawnych potencjalnych uczestników projektu oraz

wychowawców (rekomendacje). Rekrutacja rozpocznie si

zakończy dnia 15 listopada 2018 roku

3. W dalszej kolejności rekrutacji nast

wybierze 150 uczestników projektu według 

uczestników projektu b

uczestników rezerwowych

jednocześnie tworzyć w co najmniej 50% mieszka

niepełnosprawni, zgodnie z zasad

4. Po dokonaniu wyboru uczestników projektu, nale

podpisanie oświadczenia o udziale w projekcie, o przetwarzaniu danych osobowych 

oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie 

wdrożeniowym. 

5. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji

uczestników projektu. 
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kompetencji organizacyjnych  i kształtowania środowiska pracy, w my

Learning LLP(uczenie się przez całe życie)” realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr projektu: POWR.03.01.00

-ZONAS- 

Informacje na temat projektu będą umieszczane przez Politechnik

 współpracującą na stornach internetowych, portalach 

ciowych, plakatach, w czasopiśmie PCz, jak również bę

Rekrutacja rozpocznie się zebraniem kwestionariuszy ankietowych, wypełnionych 

przez rodziców/opiekunów prawnych potencjalnych uczestników projektu oraz

wychowawców (rekomendacje). Rekrutacja rozpocznie się 1 października 2018 roku a 

15 listopada 2018 roku. 

ści rekrutacji nastąpi selekcja zgłoszeń. „Zespół Projektowy” (ZP) 

uczestników projektu według ustalonych kryteriów.

uczestników projektu będzie składała się lista 150 uczestników projektuorazlista 30 

erwowych, z różnych szkół podstawowych. Grup

ć w co najmniej 50% mieszkańcy wsi, oraz 

, zgodnie z zasadą równości szans.  

Po dokonaniu wyboru uczestników projektu, należy potwierdzić

wiadczenia o udziale w projekcie, o przetwarzaniu danych osobowych 

oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie 

cym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji
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ane przez Politechnikę Częstochowską 

 na stornach internetowych, portalach 

ż będą przekazane do 

ietowych, wypełnionych 

przez rodziców/opiekunów prawnych potencjalnych uczestników projektu oraz ich 

ździernika 2018 roku a 

. „Zespół Projektowy” (ZP)  

ustalonych kryteriów. Na listę 

uczestników projektuorazlista 30 

. Grupę tą będą 

cy wsi, oraz w 5% uczestnicy 

y potwierdzić udział poprzez 

wiadczenia o udziale w projekcie, o przetwarzaniu danych osobowych 

oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie 

cym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej 


