
 
 

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA  

DLA UCZNIÓW  

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU 

w związku ze staraniem się o udział w projekcie 
„Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową – CKZiU nr 1 w Raciborzu”  

o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000010552 współfinansowanego przez Unię Europejską 

 

 

I PRZEPISY OGÓLNE 

1. Uczniowie mają możliwość odwołania się od decyzji Zespołu Rekrutacyjnego powołanej  
w związku z rekrutacją uczniów do projektu „Z nowymi kompetencjami w przyszłość 
zawodową – CKZiU nr 1 w Raciborzu”. 

2. Podstawą do wniesienia odwołania od decyzji jest pojawienie się nowych okoliczności, które 
mogły mieć istotny wpływ na daną decyzję, a które nie były znane Zespołowi Rekrutacyjnemu 
w momencie jej podejmowania z przyczyn niezależnych od ucznia lub nauczyciela. 

3. Podstawą odwołania od decyzji Zespołu Rekrutacyjnego nie może być kwestionowanie 
opinii członków Zespołu decydujących o udziale ucznia/nauczyciela w projekcie. 

4. Odwołania niespełniające kryteriów określonych w pkt. I.2 - I.3 podlegają odrzuceniu. 

 

II TRYB SKŁADANIA ODWOŁAŃ 

1. Odwołania należy kierować osobiście na piśmie do koordynatorów projektu. 

2. W odwołaniu należy dokładnie opisać pojawienie się nowych okoliczności, które mogą mieć 
wpływ na decyzję Zespołu, a które nie były znane Zespołowi Rekrutacyjnemu w chwili jej 
podejmowania oraz przyczyny, dla których te okoliczności nie zostały przedstawione 
wcześniej. 

3. Odwołanie powinno zawierać oprócz prośby o zmianę decyzji lub wniosku o ponowną ocenę 
Kandydata również uzasadnienie wraz z wszelkimi wyjaśnieniami, mogącymi mieć wpływ na 
ewentualną zmianę. 



 
 

 

4. Odwołanie musi być podpisane przez osobę starającą się o udział w projekcie  
(w przypadku ucznia niepełnoletniego podpisuje się również rodzic). 

5. Odwołanie musi zawierać imię i nazwisko Kandydata, klasę/zawód, tytuł projektu. 

6. Odwołania niespełniające kryteriów określonych w pkt. II. podlegają odrzuceniu. 

 

III TERMINY 

1. Kandydat ma 5 dni na złożenie odwołania licząc od dnia ogłoszenia wyników. 

2. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy odwołanie w ciągu 5 dni od daty jego wpłynięcia. 

3. Odwołania złożone po terminie wym. w pkt. III.1. podlegają odrzuceniu. 

 

IV INFORMACJA O WYNIKU PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ 

1. Koordynator projektu poinformuje Kandydata o wyniku procedury odwoławczej osobiście 
lub drogą elektroniczną, z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. III.2. 

2. Na wynik procedury odwoławczej nie przysługuje Kandydatowi dodatkowy środek 
odwoławczy. 

 
 


