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Sobienie-Jeziory, dn. 27.09.2012r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej do wyłonienia kadry
do Punktu Przedszkolnego w ramach projektu „AKADEMIA
PRZEDSZKOLAKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na stanowiska:
Nauczyciel wychowania przedszkolnego – 2 osoby
Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego – 1 osoba
Dnia 27 września 2012r. w Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach o godz. 13.00 odbyło się
posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 60/12 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 26 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
do wyłonienia kadry punktu przedszkolnego w ramach projektu pn. „AKADEMIA
PRZEDSZKOLAKA”, nr POKL.09.01.01-04-148/11 w składzie:
1. Renata Woźniak – Koordynator Projektu – Przewodnicząca Komisji,
2. Anna Moczulska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach – Członek
Komisji,
3. Martyna Kasprzak – pracownik Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach – Członek Komisji.
Członkowie Komisji Rekrutacyjnej dokonali wnikliwej analizy złożonych ofert pod kątem ich
zgodności z ogłoszeniem.
1. Oferty na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego: 2 osoby
Liczba złożonych ofert: 1
Oferty spełniające wymagania formalne: 1
2. Oferty na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego: 1 osoba
Liczba złożonych ofert: 3
Oferty spełniające wymagania formalne: 3

Podczas posiedzenia Komisja dokonała następujących rozstrzygnięć w przedmiocie naboru
kadry do punktu przedszkolnego „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”.
W naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego wpłynęła jedna oferta.
Oferta ta spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. W związku
z powyższym Komisja podjęła decyzję o przyjęciu na ww. stanowisko:
Katarzyna Ewa Szczypek, zam. Sobienie-Jeziory
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Jednocześnie członkowie komisji zdecydowali o konieczności ogłoszenia
uzupełniającego na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego – 1 osoba.

naboru

W naborze na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego wpłynęły 3 oferty.
Po weryfikacji ww. ofert komisja stwierdziła, że wszystkie oferty spełniają wymogi formalne.
Kolejnym etapem oceny była analiza poziomu wykształcenia i doświadczenia kandydatów.
W wyniku tej analizy komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o przyjęciu na stanowisko pomoc
nauczyciela wychowania przedszkolnego:
Sylwia Wróbel zam. Stary Zambrzyków
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