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Regulamin rekrutacji w ramach projektu    (ZMIANA NR. 3) 

„Podkarpacie stawia na zawodowców” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 
1) „biurze projektu” –  należy przez to rozumieć siedzibę Michalickiego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 
38-430 Miejsce Piastowe (Sekretariat, Dyrekcja); 

2) „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja 
uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia, w skład którego wejdą  Dyrektor Szkoły - 
przewodniczący komisji, Koordynator projektu i asystent koordynatora projektu ds. rekrutacji i 
monitorowania przepływu uczestników projektu – członkowie komisji. 

3) okresie realizacji projektu – od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;  
4) „Projekcie” oznacza to Projekt pt. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie 
jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego 
Partnerem jest Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - organ prowadzący szkołę Michalicki 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym; 

5) „realizatorze” - należy przez to rozumieć Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. 
Markiewicza w Miejscu Piastowym. 

6) „terenach wiejskich” należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu 
Statystycznego), tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich 
oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.  

 

§ 2 

Zakres wsparcia 

1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadania 
realizowanego przez Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza w 
Miejscu Piastowym. 

2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów szkoły: 
Technikum Informatyczne (TI),  
Technikum Technologii Drewna (Drzewne) (TD),  
Technikum Organizacji Reklamy (TOR), 
Technikum Poligraficzne (TP)/ Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych (TCPG) 
oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej (stolarz, tapicer). 
oraz nauczycieli w szkołach tych uczących. 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 
 
1) „Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych:  
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a) Zajęcia dodatkowe z j. obcego branżowego/ zawodowego poziom rozszerzony – branża 
informatyczna dla uczniów/uczennic Technikum Informatycznego w ilości (30 godz.) 
dydaktycznych dla 2 grup – (liczba osób uczestniczących: do 20 osób/grupę*) 

 
b) Zajęcia dodatkowe z j. obcego branżowego/ zawodowego poziom rozszerzony - branża 

poligraficzna dla uczennic/uczniów Technikum Poligraficznego/ Technikum Cyfrowych 
Procesów Graficznych w ilości (30 godz.) dydaktycznych dla 2 grup – (liczba osób 
uczestniczących: 15/grupę*). 

 
c) Zajęcia dodatkowe z j. obcego branżowego/ zawodowego poziom rozszerzony - branża 

reklama dla uczennic/uczniów Technikum Organizacji Reklamy, w ilości (30 godz.) 
dydaktycznych dla 1 grupy – ( liczba osób uczestniczących: 15*) 

 
2) „Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych 

zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne”; 
 
a) Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla uczniów ZSZ (stolarz, tapicer) 

w ilości (120 godz. dydaktycznych) dla 2 grup  – (liczba osób uczestniczących: 6/grupę*)  

b) Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla uczniów Technikum 
Drzewnego w ilości (120 godz. dydaktycznych) dla 1 grupy – liczba osób uczestniczących:      
9 osób*) 

c) Kurs "Tworzenie grafiki inżynierskiej - AUTOCAD" dla uczniów Technikum Drzewnego        
w ilości (40 godz. dydaktycznych) dla 2 grup – (liczba osób uczestniczących: 13 osób/grupę*) 

d) Kurs "Obsługa programu komputerowego NOWY ROZKRÓJ i PRO-100 - projektowanie 
mebli" dla uczniów Technikum Drzewnego w ilości (30 godz. dydaktycznych) dla 2 grup – 
(liczba osób uczestniczących: 12 osób/grupę*) 

e) Kurs "Obsługa programu komputerowego NOWY ROZKRÓJ i PRO-100 - projektowanie 
mebli" dla uczniów ZSZ (stolarz, tapicer) w ilości (30 godz. dydaktycznych) dla 1 grupy –        
( liczba osób uczestniczących: 8 osób/grupę*) 

f) Kurs " Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych w tym zasilanych gazem" – dla 
uczniów Technikum Drzewnego w ilości (min. 35 godz. dydaktycznych) dla 1 grupy – liczba 
osób uczestniczących: 12 osób/grupę*)  

g) Kurs " Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych w tym zasilanych gazem" – dla 
uczniów ZSZ (stolarz, tapicer) w ilości (min. 35 godz. dydaktycznych) dla 2 grup – liczba osób 
uczestniczących: 8 osób/grupę*  

h) Kurs SEP do 1 kv dla uczniów Technikum Informatycznego w ilości 40 godz. dydaktycznych 
dla 2 grup – liczba uczestniczących: 14 osób/ grupę* 

i) Kurs Grafika Komputerowa dla uczniów/uczennic Technikum Organizacji Reklamy w ilości 
60 godz. dydaktycznych dla 1 grupy – liczba uczestniczących: 12 osób* 

j) Warsztaty "Edukacja multimedialna, medialna" dla uczniów/uczennic Technikum Organizacji 
Reklamy w ilości 20 godz. dydaktycznych dla 1 grupy – (liczba uczestniczących:                   
14 -16 osób*). 

k) Warsztaty plenerowe fotograficzne dla uczennic/uczniów Technikum Organizacji Reklamy      
w ilości 30 godz. dydaktycznych dla 2 grup – (liczba uczestniczących: 12 osób/grupę*). 
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3) „Staże i praktyki”; 
 

a) Organizacja praktyk zawodowych (20 godz.) dla uczniów/uczennic Technikum Informatycznego 
dla 1 grupy – (liczba uczestniczących 29 osób*),  

b) Organizacja praktyk zawodowych (20 godz.) dla uczniów/uczennic Technikum 
Poligraficznego/Cyfrowych Procesów Graficznych  dla 2 grup – (liczba uczestniczących 24 
osoby*),  

c) Organizacja praktyk zawodowych 1 miesięcznych (20 godz.) dla uczniów/uczennic Technikum 
Organizacji Reklamy dla 1 grupy – liczba uczestniczących 18 osób*),  

d) Organizacja  1 miesięcznych letnich staży zawodowych (4 tygodnie - 150 godz.) dla uczniów ZSZ 
(stolarz, tapicer) dla 7 osób*), 
 

e) Organizacja 1 miesięcznych letnich staży zawodowych (4 tygodnie - 150 godz.) dla uczniów 
Technikum Technologii Drewna (Drzewnego) dla 10 osób*) 

f) Organizacja 1 miesięcznych letnich staży zawodowych (4 tygodnie - 150 godz.) dla 
uczniów/uczennic Technikum Informatycznego  dla 21 osób* 

g) Organizacja 1 miesięcznych letnich staży zawodowych (4 tygodnie - 150 godz.) dla 
uczniów/uczennic Technikum Poligraficznego/Cyfrowych Procesów Graficznych  dla 13 osób* 

h) Organizacja 1 miesięcznych letnich staży zawodowych (4 tygodnie - 150 godz.) dla 
uczniów/uczennic Technikum Organizacji Reklamy  dla 5 osób* 
 

4) Zajęcia dodatkowe. 
 
a) Wyjazd 2 dniowy na Branżowe Targi POLIGRAFII i REKLAMY do Poznania dla 1 grupy 

uczniów/uczennic Technikum Poligraficznego/Cyfrowych Procesów Graficznych 
b) Wyjazdy 2 dniowy na Branżowe Targi POLIGRAFII i REKLAMY do Poznania dla 2 grup 

uczniów/uczennic Technikum Organizacji Reklamy 
c) Wyjazdu 2 dniowy na Branżowe Targi Drzewne -  FURNICA/ DREMA do Poznania dla         

1 grupy uczniów Technikum Drzewnego 
 

5) Kursy, Szkolenia, dla nauczycieli: 

a) Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w ilości (120 godz. 
dydaktycznych) dla 2 nauczycieli uczących w ZSZ *)  

a) Szkolenie z zakresu robotyki i mechatroniki ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania 
programowania i montażu robotów edukacyjnych dla 2 nauczycieli uczących w TI*) 

5. *Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników danej formy wsparcia (zwiększenia 
lub zmniejszenia liczby uczestników). 

6. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie harmonogramu projektu.  
7. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego 

harmonogramu. 
 

§ 3 

Uczestniczki i uczestnicy projektu 

1. W projekcie uczestniczyć mogą (kryterium dostępu) uczennice i uczniowie oraz nauczyciele 
Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym: typy Szkół: Technika 
(Informatyczne, Poligraficzne/Cyfrowych Procesów Graficznych, Drzewne, Organizacji Reklamy) i 
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ZSZ (stolarz, tapicer) prowadzonego przez Zgromadzenie Św. Michała Archanioła, którzy złożyli 
formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału 
w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.  

2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy 
zgłoszeniowych.  

3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach jest uzależniona od charakteru zajęć. 
4. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz 

podstawowych/obligatoryjnych kryteriów dostępu określonych w ust.1 (posiadanie statusu ucznia 
MZSP), następującymi preferencjami dla poszczególnych działań, za które uczestnik w procesie 
rekrutacji może uzyskać dodatkowe punkty, które będą doliczone za (tzw. kryteria dodatkowe): 

I. zajęcia pozalekcyjne/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji 
kluczowych 

1) osoby z oceną za poprzedni rok szkolny/ewentualnie ostatnie półrocze (w zależności kiedy 
jest  rekrutacja) z przedmiotu – j. angielski, jeżeli ocena powyżej 3,5 – waga punktowa: 5; 

2) uczniowie i uczennice zamieszkali/-łe na terenach wiejskich – waga punktowa: 1; 
3) uczniowie i uczennice pierwszeństwo klas starszych – waga punktowa: kl. II- 1 pkt., III – 2 

pkt. IV – 3 pkt.  
4) płeć: kobiety – waga punktowa: 1; 

 
II. zajęcia pozalekcyjne/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji 

zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy 
specjalistyczne: 

1) uczniowie i uczennice kl. II - kl. IV  (dot. techników) oraz kl. I-III (dot. ZSZ) z najwyższymi 
wynikami (średnia ocena za poprzedni rok szkolny lub I półrocze w danym roku szkolnym:   
5 pkt. 

2) uczniowie i uczennice z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych, (średnia ocena 
za poprzedni rok szkolny lub I półrocze w danym roku szkolnym: 2 pkt.  

3) uczniowie i uczennice zamieszkali/-łe na terenach wiejskich – waga punktowa: 1; 
4) płeć: kobiety – waga punktowa: 1; 

 
kryterium dodatkowe/obowiązkowe: 

5) dla kursu operator - kierowca wózków jezdniowych: (lub innego specjalistycznego kursu, do 
udziału w którym wiek i / lub stan zdrowia są wymogami formalnymi) 
a) wiek: 18 rok życia,  
b) zaświadczenie lekarskie dopuszczające do kursu. 

 
III. zajęcia dodatkowe – wyjazdy na branżowe Targi 

1) wszystkie uczennice i uczniowie kl. II Technikum Organizacji Reklamy, Technikum 
Poligraficznego/Cyfrowych Procesów Graficznych, kl. I - II Technikum Drzewnego 
 

IV. praktyki 
1) wszyscy uczniowie/uczennice kl. III kierunku: technik informatyk, technik poligraf, technik 

cyfrowych procesów graficznych, technik organizacji reklamy. 
 
 

V. Staże 
podstawowe: 
a)uczniowie z najwyższymi wynikami na I półrocze kl. II-IV Technikum i I-III ZSZ (zostanie 
policzona średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na podstawie wypisu ocen za I półrocze w 
danym roku szkolnym sporządzonego przez Wychowawcę Klasy). Uczeń otrzyma taką ilość 
punktów za kryterium jaki otrzyma wynik średniej x 2. np. średnia 4,1 – ilość otrzymanych 
punktów 8,2. 
b)uczniowie z zachowaniem przynajmniej poprawnym na I półrocze. Ilość punktów za 
zachowanie: poprawne: 3 pkt., dobre: 4 pkt. bardzo dobre: 5 pkt., wzorowe: 6 pkt., (na 
podstawie wypisu za I półrocze w danym r. szk. sporządzonego przez Wychowawcy) 
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c)uczniowie, którzy charakteryzują się dobrą wiedzą zawodową. (zostanie policzona średnia 
ocen z przedmiotów zawodowych na podstawie wypisu ocen za I półrocze sporządzonego 
przez Wychowawcę) Uczeń otrzyma taką ilość punktów za kryterium jaki otrzyma wynik 
średniej x 2. Np. średnia 4,1 – ilość otrzymanych punktów 8,2. 
 
dodatkowo będą punktowane: 
d)posiadane certyfikaty, zaświadczenia o odbyciu Kursów: ECDL Core, ECDL Webstarter, 
Grafika Komputerowa, certyfikat językowy, Kurs CNC, Kurs Wózki Jezdniowe, CISCO.  Max 
uczeń/uczennica może zdobyć za kryterium 2 pkt. 
e)zdobyte nagrody, wyróżnienia w konkursach i olimpiadach (nie sportowych):        1 pkt. 
f)płeć. Ze względu na promowanie kobiet kształcących się w szkołach zawodowych na tzw. 
„męskich” kierunkach oraz ze względu na małą ilość kobiet w szkole, kobietą podczas 
rekrutacji zostanie przydzielony dodatkowy     1 pkt., 
g)zamieszkiwanie na terenach wiejskich – 1 pkt. 
 
Na staż zostaną skierowani uczniowie/uczennice, którzy zdobędą największą ilość punktów za 
kryteria. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ucznia/uczennicę 
pierwszeństwo będzie miał uczeń/uczennica zamieszkały/a na terenach wiejskich, 
pierwszeństwo klas niższych, a następnie kolejność złożenia formularza. 
 

 
VI. Kursy, Szkolenia, dla nauczycieli: 

Kryterium: 
- nauczyciel musi prowadzić zajęcia na kierunkach, w ramach których organizowany jest Kurs (Kurs 
operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w ilości (120 godz. dydaktycznych) - uczących w ZSZ, 
Szkolenie z zakresu robotyki i mechatroniki ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania programowania i 
montażu robotów edukacyjnych -  uczących w TI) 
- kolejność zgłoszeń  

 
5. Uczennice i uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju zajęć (z zastrzeżeniem 

braku możliwości dwukrotnego udziału w takich samych zajęciach, formach wsparcia: praktyki, 
straże).  
 

6. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają 
umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy, na jego miejsce 
zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/ uczennica z listy rezerwowej. 

7. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście 
rankingowej rozstrzygają: 
1) płeć - pierwszeństwo będą miały kobiety, 
2) miejsce zamieszkania na terenach wiejskich 
3) termin złożenia formularza zgłoszeniowego1. 

 
VII. W przypadku, gdy w procesie rekrutacji zgłosi się taka liczba osób z klas, do których 

kierowana jest forma wsparcia, a  będzie odpowiadała liczbie założonych miejsc, 
Komisja Rekrutacyjna odstąpi od naliczenia punktów za poszczególne kryteria, gdyż 
wszyscy uczniowie bez względu na otrzymaną liczbę punktów zostaną objęci wsparciem, 

§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. 
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie oddzielnie dla każdej formy wsparcia i  cyklicznie w 

okresie trwania projektu. 

                                                            
1 Przy założeniu, że nabór prowadzony będzie co najmniej przez 3 dni*. 
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3. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, w przypadku nie zrekrutowania 
odpowiedniej liczby uczestników o ile nie uniemożliwia tego charakter zajęć. 

4. Informacje o rekrutacji (ogłoszenie o rekrutacji) dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
szkoły, na stronie internetowej szkoły – www.mzsp.pl 

5. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami w biurze projektu 
w terminie podanym na ogłoszeniu o rekrutacji do danej formy wsparcia. Jeżeli uczeń/uczennica 
kolejny raz bierze udział w rekrutacji np. po zakończonym udziale w formie wsparcia, wówczas 
składa tylko część formularza rekrutacyjnego tą gdzie oznaczy formę wsparcia do której się rekrutuje. 

6. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może zostać 
poproszony bezpośrednio o uzupełnienie braków w dokumentacji. 

7. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione 
w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane. 

8. Kolejność czynności przy rekrutacji uczestników: 
1) Ogłoszenie o rekrutacji do danej formy wsparcia. 
2) Zbieranie formularzy rekrutacyjnych. 
3) Utworzenie listy osób które zgłosiły chęć uczestnictwa (pracownik ds. rekrutacji) 
4) Analiza zebranych formularzy rekrutacyjnych. (dane zawarte w formularzu weryfikuje pod 

względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację) 
5) Utworzenie listy rankingowej, listy rezerwowej.  
6) Protokół Komisji Rekrutacyjnej (o zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia 

decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu poprzez sporządzenie 
protokołu z rekrutacji) 

7) Podanie informacji o zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia (za pośrednictwem 
koordynatorki powiadamia się uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa 
w projekcie). 

8) Podpisanie umowy o uczestnictwie w projekcie lub aneksu do umowy, jeżeli uczestnik ma 
podpisaną umowę, a uczestniczy w rekrutacji kolejny raz. 

9) Podpisanie przez uczestnika/uczestniczkę deklaracji uczestnictwa (Załącznik nr 2)  w 1 dniu 
rozpoczęcia danej formy wsparcia. 
 

9. Uczeń/uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy 
uczestników w przypadku: 
1)  utraty statusu „ucznia” MZSP Miejsce Piastowe 
2)  przyczyn losowych n p. długotrwała choroba 
3) na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia lub wniosek Koordynatora uzasadniony 
rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach, 
4) w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć. 
5) samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki, 
Jednocześnie w ww. przypadkach (dot. 4 i 5) Partner zastrzega sobie możliwość dochodzenia od 
Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie. 
 

10. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 
11 dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to 
uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć / kursu) osobę z listy 
rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. 

11. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji 
dostępne są w biurze projektu.  

12. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu. 
13. O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości uzyskania 

zaświadczenia w tym zakresie świadczy: 
a. Posiadanie co najmniej 80% frekwencji na zajęciach (w tym w skali wszystkich godzin – 

maksymalnie 20% nieobecności nieusprawiedliwionych); 
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b. Pozytywnie zaliczeniu testu końcowego lub innej formy weryfikacji wiedzy/umiejętności 
zrealizowanej przez nauczyciela/instruktora danej formy wsparcia jeżeli taki został 
zaplanowany zgodnie z programem danej formy wsparcia; 

c. W przypadku kursów dających uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami instytucji 
certyfikujących. 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin rekrutacji (Zmiana nr 3) wchodzi w życie z dniem  1.07.2014 r. 
2. Uczestniczka/uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa 

w zajęciach w wyznaczonych terminach. 
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatorkę projektu. 
 
Załączniki: 
1. Wzór formularza zgłoszeniowego; 
2. Wzór deklaracji udziału w projekcie; 
3. Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych; 
 
Przygotował:  Monika Subik – Koordynator projektu 

 
 
Zatwierdził: Ks. Marek Czaja – Dyrektor Szkoły 


