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HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UCZNIÓW ORAZ 

POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO* DO PROJEKTU NR RPMP.10.01.03-12-

0411/19 PN. „EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE 

OGÓLNE NA TERENIE GMIN ZIEMI GORLICKIEJ” 

Rodzaj czynności Termin w postepowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postepowaniu 
uzupełniającym* 

Składanie wniosków o udział  

w projekcie pn. „Edukacja  
w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne na terenie Gmin 
Ziemi Gorlickiej” wraz  

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata 
kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Miejsce składania dokumentów: 
…………………. 

 

02.11.2021 – 30.11.2021 
r. 

13.12.2021 – 17.12.2021 

Powołanie przez Dyrektorów Szkół 

komisji rekrutacyjnej. 

30.11.2021 17.12.2021 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną w wniosków o udział 

Ucznia w projekcie i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji 

czynności potwierdzających dane 

zawarte w oświadczeniach. 

01.12.2021 –06.12.2021 20.12.2021 – 22.12.2021 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do uczestnictwa  
w Projekcie 

13.12.2021 22.12.2021 

* postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w przypadku dysponowania wolnymi miejscami  
w ramach projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi 
Gorlickiej 
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HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NAUCZYCIELI ORAZ 

POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO* DO PROJEKTU NR RPMP.10.01.03-12-

0411/19 PN. „EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE 

OGÓLNE NA TERENIE GMIN ZIEMI GORLICKIEJ”  

Rodzaj czynności Termin w postepowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postepowaniu 
uzupełniającym* 

SUDIA PODYPLOMOWE 

Składanie wniosków o udział  

w projekcie pn. „Edukacja w 
szkołach prowadzących kształcenie 
ogólne na terenie Gmin Ziemi 
Gorlickiej” wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

 

Miejsce składania dokumentów: 
…………………. 

 

29.10.2021 – 12.11.2021 
r. 

Nie przewiduje się 

Powołanie przez Dyrektorów Szkół 
komisji rekrutacyjnej. 

12.11.2021 Nie przewiduje się 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną w wniosków o udział 

Nauczyciela w projekcie  
i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata  

kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym,  
w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji 

czynności potwierdzających dane 
zawarte w oświadczeniach. 

15.11.2021 Nie przewiduje się 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych do uczestnictwa  

w Projekcie 

17.11.2021 Nie przewiduje się 

KURSY 
Składanie wniosków o udział  

w projekcie pn. „Edukacja  
w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne na terenie Gmin 
Ziemi Gorlickiej” wraz  

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata 

02.11.2021 – 30.11.2021 
r. 

13.12.2021 – 17.12.2021 
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kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 
Miejsce składania dokumentów: 

…………………. 

Powołanie przez Dyrektorów Szkół 

komisji rekrutacyjnej. 

30.11.2021 17.12.2021 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną w wniosków o udział 
Nauczyciela w projekcie  

i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 
kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym,  

w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji 

czynności potwierdzających dane 

zawarte w oświadczeniach. 

01.12.2021 –06.12.2021 20.12.2021 – 22.12.2021 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do uczestnictwa  

w Projekcie 

13.12.2021 22.12.2021 

 

 


