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Protokół z rekrutacji 

TYTUŁ: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

 
 
Szkolna Komisja programu POWER
 
1. mgr. Renata Tomaka- Pasternak 
2. mgr inż. Wiesław Fołta -
3. mgr Bernadetta Pajda -
 
 
 
 
Warunki przyznania punktów kandydatom:
- sposób doskonalenia własnego warsztatu zawodowego, 

własne kwalifikacje: 1 – 5 pkt.,
- poziom zaangażowania w pracę i rozwój szkoły, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 

z pozostałymi nauczycielami: 1
- pozalekcyjna działalność dodatkowa tj. m.in. prowadzenie kół 

dodatkowych dla uczniów: 1 
- umiejętność posługiwania się językiem angielskim: 1 
 
Zakwalifikowano 5 osób na listę podstawową oraz 
Listy podstawowa i rezerwowa stanową załącznik do ninie
 
Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje możliwość odwołania się do 
Dyrektora ZSDGiL w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na tablicy ogłoszeń.
 
 
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej
 
 
 
 
 
 
 

Geodezyjnych i Licealnych 

Projekt: „Mobilność osób uczących się w kadry w ramach kształcenia zawodowego z ZSDGiL 

Jarosław, 

Protokół z rekrutacji nauczycieli do projektu
2020-1-PL01-KA102-080682  

TYTUŁ: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
w ZSDGiL 

Szkolna Komisja programu POWER w składzie: 

Pasternak -  przewodniczący Komisji  
- koordynator projektu  
- pedagog szkolny 

Warunki przyznania punktów kandydatom: 
sposób doskonalenia własnego warsztatu zawodowego, podejmowane czynności podnoszące 

5 pkt., 
poziom zaangażowania w pracę i rozwój szkoły, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
z pozostałymi nauczycielami: 1- 5 pkt., 
pozalekcyjna działalność dodatkowa tj. m.in. prowadzenie kół zainteresowań oraz zajęć 
dodatkowych dla uczniów: 1 - 5pkt., 
umiejętność posługiwania się językiem angielskim: 1 - 5 pkt. 

osób na listę podstawową oraz 1 osobę na listę rezerwową.
Listy podstawowa i rezerwowa stanową załącznik do niniejszego protokołu.

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje możliwość odwołania się do 
Dyrektora ZSDGiL w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na tablicy ogłoszeń.

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej Podpis Przewodniczącego

 

 
 
 

Jarosław, 16.11.2021 r. 

do projektu 

TYTUŁ: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

podejmowane czynności podnoszące 

poziom zaangażowania w pracę i rozwój szkoły, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem  

zainteresowań oraz zajęć 

na listę rezerwową. 
jszego protokołu. 

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje możliwość odwołania się do 
Dyrektora ZSDGiL w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na tablicy ogłoszeń. 

Podpis Przewodniczącego 
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Lista osób zakwalifikowanych:
 
Lp Nazwisko i Imię 

 
1. Renata Tomaka-Pasternak
2. Aleksandra Hołowacz 
3. Łukasz Woźniak 

4. Wiesław Fołta  

5. Barbara Świątek 

 
 
Lista rezerwowa: 
 
Lp Nazwisko i Imię 
1. Wiesław Wyczawski 

 

Geodezyjnych i Licealnych 

Projekt: „Mobilność osób uczących się w kadry w ramach kształcenia zawodowego z ZSDGiL 

Lista osób zakwalifikowanych: 

Przedmiot nauczania 

Pasternak język obcy zawodowy (angielski) 
język obcy zawodowy (angielski) 
przedmioty zawodowe – geodezja inżynieryjna,
ćwiczenia geodezyjne, kataster i gospodarka 
nieruchomościami, prawo w geodezji, 
działalność gospodarcza, prace obliczeniowe i 
kartograficzne  
przedmioty zawodowe:  geodezja, geomatyka, 
ćwiczenia geodezyjne, terenowe ćwiczenia 
geodezyjne 
przedmioty zawodowe – geodezja, rysunek 
geodezyjny, kataster i gospodarka 
nieruchomościami, dokumentacja katastralna, 
prace obliczeniowe i kartograficzne, terenowe 
ćwiczenia geodezyjne 

Przedmiot nauczania 
przedmioty zawodowe: bezpieczeństwo i 
higiena pracy, działalność godspodarcza

 

 

 
 

geodezja inżynieryjna, 
ćwiczenia geodezyjne, kataster i gospodarka 
nieruchomościami, prawo w geodezji, 
działalność gospodarcza, prace obliczeniowe i 

 

ezja, geomatyka, 
terenowe ćwiczenia 

 

geodezja, rysunek 

nieruchomościami, dokumentacja katastralna, 
prace obliczeniowe i kartograficzne, terenowe 

 

 
bezpieczeństwo i 

, działalność godspodarcza 
 


