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STAROSTY KOLSKIEGO
i/J-.'.t'.Y.I(.l<'-"-" cŹ{)1/9v
z dma• .;.1.

»ruco

w sprawie:

powołania

Wielkopolskiego
wielkopolskiej

komisji rekrutacyjnej

z tematem wiodącym:

w projekcie

pn. Sejmik Młodzieży Województwa

" 1S-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

młodzieży ".

Na podstawie

art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca

1998r. o samorządzie

( j.t.: Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późno zm. ) i § 12 Regulaminu
Powiatowego

okiem

w Kole, w brzmieniu tekstu jednolitego

powiatowym

Organizacyjnego

ustalonego zarządzeniem

Starostwa

Starosty Kolskiego

Nr 120.4.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku.

§1

Powołuję, komisję rekrutacyjną w projekcie pn. Sejmik Młodzieży Województwa

Wielkopolskiego

w następującym składzie:

1. Przewodniczący

komisji - Dorota Szkudlarek - Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole
2.

Członek komisji - Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Kole

3.

Członek komisji - Alicja Łączkowska - Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa powiatowego w Kole
§2

Komisja

pracować

przez organizatora,

będzie

zgodnie

z zasadami

a funkcję jego koordynatora

Wielkopolskiego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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W
pn.

związku
Sejmik

z

udziałem

szkół

Młodzieży

prowadzonych

Województwa

przez

Powiat

Wielkopolskiego

Kolski
z

w

tematem

projekcie
wiodącym:

" 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży ", istnieje
konieczność powołania komisji rekrutacyjnej, która w procesie rekrutacji wyłoni jeden dwuosobowy
zespół uczniowski, który weźmie udział w projekcie.
Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego jest projektem edukacyjnym i obywatelskim,
skierowanym

do

Wielkopolskiego.
zapoznanie

uczniów

średnich

/

ponad gimnazjalnych

z

terenu

Województwa

Projekt ma na celu: popularyzację wiedzy o organizacji samorządu terytorialnego,

młodzieży

Samorządu

szkół

szkolnej

działania,

oraz rozwijaniu

Wielkopolskiego,

a funkcję jego

szkolnej.

Organizatorem

koordynatora

pełni

zainteresowań

funkcjonowania

szkół i młodzieży szkolnej działalnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego
młodzieży

rozwijaniu

i zasadami

pedagogicznej

obywatelskich

Wielkopolskiego,

organizacją

kadry

postaw

Województwa

z zakresem

projektu jest

Przewodniczący

Sejmik

Województwa

Sejmiku

Województwa

Wielkopolskiego.
Zadaniem komisji rekrutacyjnej

będzie wybór jednego dwuosobowego

zespołu uczniowskiego

z terenu Powiatu Kolskiego na podstawie oceny pracy pt.: " Korzyści płynące z członkostwa Polski
w Unii Europejskiej, na przykładzie Twojego Powiatu ".
Prace będą przedstawiane przez zespoły uczniowskie przed członkami komisji rekrutacyjnej.
Uczestnicy projektu wezmą udział w seminarium oraz sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
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