
 

 

         

    

                                                                                                                  

Zarządzenie Nr 1/PO WER/2016 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego  

w Wyszkowie z dnia 11.01.2016r. 
 

w sprawie powołania Zespołu ds. zarzadzania projektem pt. ”Zagraniczny staż w Wielkiej 

Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2016” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 
 

§1 
 

Na podstawie § 1 Uchwały nr 1451/90/16  Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 

5.11.2015 r. powołuję Zespół ds. zarzadzania projektem  w następującym składzie: 

Sylwia Ludwikowska  – Koordynator Projektu 

Adam Mickiewicz – Asystent Koordynatora Projektu 

Hanna Sosnowska   – Księgowa Projektu 

  

§ 2 

  

Szczegółowe zadania Zespołu ds. zarzadzania projektem to: 

- Koordynator Projektu będzie odpowiedzialny za koordynację całego projektu m.in. za 

comiesięczną sprawozdawczość w Mobility Tools, opracowanie właściwych umów, 

podpisanie, zebranie i archiwizowanie dokumentacji, sprawy organizacyjne związane                         

z wyjazdem (rezerwacja samolotu, zakup biletów lotniczych ubezpieczenie) oraz rozliczenie 

całościowe projektu. Będzie w stałym kontakcie z partnerem zagranicznym, z Agencją 

Narodową, praktykantami, jak również z opiekunami uczniów w centrum treningowym Tellus 

Group (siedziba firmy: Swarthmore Adult Education Centre, 78 Mutley Plain, Plymouth PL4 

6LF, Wielka Brytania).  

- Asystent koordynatora projektu będzie odpowiedzialny za m.in. pomoc koordynatorowi we 

wszystkich jego działaniach, przygotowanie dokumentacji i organizację rekrutacji 

uczestników projektu, organizację przygotowania kulturowo-pedagogicznego uczniów, 

promocję  i upowszechnianie projektu, za ewaluację oraz monitoring. 

- Księgowa projektu będzie odpowiedzialna za płatności Zespołu Szkół nr 3 dotyczące 

realizacji projekt, dokumentację księgową i rozliczenie finansowe projektu. 

 

§3 

 

Zespół zakończy działalność z dniem 31.12.2016r. (do ostatecznego rozliczenia projektu).  

§ 4 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

                                                                                                   Dyrektor 

                                                                         Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego 

                                                                                              w Wyszkowie 

 

  



 

 

         

    

                                                                                                                  

Zarządzenie Nr 2/PO WER/2016 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego  

w Wyszkowie z dnia 11.01.2016r. 
 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczniów i powołania Komisji Rekrutacyjnej 

do wyłonienia uczestników stażu pt. ”Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do 

europejskiej mobilności - 2016” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

Na podstawie § 1 Uchwały nr 1451/90/16  Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 

5.11.2015 r. 

§1 

 

Zatwierdzam Regulamin rekrutacji uczniów  jako załącznik nr 1. 

 

§2 

Powołuję Komisję rekrutacyjną uczniów w następującym składzie: 

Adam Mickiewicz  –  Przewodniczący Komisji 

Joanna Świętoń  – Członek Komisji 

Matylda Maliszewska – Członek Komisji 

§ 3 

  

Szczegółowe zadania Komisji rekrutacyjnej uczniów określa w Załączniku nr 1 -  Regulamin 

rekrutacji uczniów.    

§4 

 

Komisja rozpocznie działalność z dniem 11.01.2016r, a zakończy 28.01.2016r.    

 

§5 

Komisja sporządzi protokół końcowy w którym wyłoni uczestników stażu pt. ”Zagraniczny 

staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności - 2016 w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, .zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem rekrutacji 

uczniów. 

 

§ 6 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                 Dyrektor 

                                                                         Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego 

                                                                                              w Wyszkowie 


