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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Niniejszy  regulamin  rekrutacji  uczestników  projektu  został  dostosowany  do  możliwości 
przeprowadzenia  procesu  naboru  kandydatów  na  uczestników  w  poszczególnych  instytucjach 
partnerskich w warunkach zdalnej edukacji, stanu epidemii i reżimu sanitarnego obowiązujących w 
kraju od marca 2020 roku. Uwzględniono w nim także zmodyfikowany kalendarz realizacji działań 
projektowych. Zasady rekrutacji uczestników zostały zmienione wobec regulaminu dołączonego do 
wniosku projektowego w 2019 roku. 

Założenia ogólne rekrutacji: 

1. Rekrutacja  uczestników  odbędzie  się  w  terminie  do  31  marca  2021  roku,  we 
wszystkich  partnerskich  organizacjach   z  Polski,   według  tych  samych  zasad 
zapisanych  w  regulaminie  rekrutacji,  wszystkie  zasady  są  ujednolicone,  ale 
ewentualne  dostosowania  ze  względu  na  specyfikę   organizacyjną  zostaną 
przeprowadzone po konsultacjach z głównym koordynatorem projektu.

2. W  całym  procesie  rekrutacji  obowiązywać  będą  zasady  równości  szans  i 
niedyskryminacji,  w  tym  dostępności  dla  osób  z  niepełnosprawnościami, 
transparentności i równości oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w edukacji i 
szkoleniu.

Rekrutacja kadry:

1. Ścisły  zespół  projektowy  to  autorzy  koncepcji  projektu,  zaangażowani  w  pisanie 
wniosku.

2. Dodatkowo kadra nauczycielska - członkowie zespołów projektowych w szkołach w 
Kielcach  i  Koninie,  powoływani  będą  przez  Komisję  Rekrutacyjną  (szkolny 
Koordynator projektu oraz członek powołany przez dyrektora placówki) na podstawie 
rozmów  kwalifikacyjnych,  po  analizie  przygotowania  merytorycznego  i 
doświadczenia  kandydatów  w  dziedzinie  przedsiębiorczości,  ekologii,  psychologii, 
zarządzania projektami,  umiejętności  posługiwania się językiem angielskim, innych 
cech przydatnych w realizacji projektu. Regulamin rekrutacji będzie upubliczniony na 
stronach  internetowych  partnerskich  instytucji,  stworzona  będzie  lista  główna  i 
rezerwowa uczestników zespołów projektowych, biorących udział w mobilnościach.  

Rekrutacja uczestników – uczniów/studentów:

1. Za  przygotowanie  i  przeprowadzenie  procesu  rekrutacji,  wszelkiej  dokumentacji 
odpowiedzialny będzie koordynator projektu z organizacji partnerskiej.



2. Pierwszym etapem rekrutacji będzie złożenie przez kandydata listu motywacyjnego, 
formularza  (załącznik  1)  oraz  oświadczenia  uczestnika  (załącznik  2)  w  terminie 
wyznaczonym przez koordynatora projektu z organizacji partnerskiej.

3. Komisja kwalifikacyjna składać się będzie z koordynatora z organizacji partnerskiej, 
nauczyciela/wykładowcy/trenera  lub  lektora  języka  angielskiego.  Komisję 
odwoławczą  stanowić  będzie  Dyrektor/Dziekan  placówki  oraz 
pedagog/psycholog/nauczyciel wychowawca/opiekun roku/mentor młodzieży.

4. Kolejnym  etapem  rekrutacji  będzie  przystąpienie  kandydata  do  rozmowy 
kwalifikacyjnej podzielonej na dwa etapy:

- rozmowa w języku polskim w czasie której kandydat odniesie się do treści zawartych 
w  liście  motywacyjnym  np.  dlaczego  chce  wziąć  udział  w  projekcie  i  jakie 
przewidywane  korzyści  przyniesie  mu  udział  w  projekcie,  a  także  przedstawi 
dotychczasowe doświadczenie lub wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i/lub ekologii. 
Rozmowa nakierowana  będzie  także  na  sprawdzenie  kompetencji  społecznych  np. 
pracy  w  grupie/  negocjacji  /  autoprezentacji  oraz  wiedzy  z  zakresu  projektów 
edukacyjnych. Maksymalnie można zdobyć 30 punktów;

- rozmowa w języku angielskim w celu sprawdzenie umiejętności komunikowania się 
kandydata,  wypowiedź  zawierała  będzie  np.  odpowiedzi  na  pytania,  dyskusję, 
omówienie  materiału   wizualnego;  możliwe  do zdobycia  będzie  40  punktów :  20 
punktów  za  element  rozmowy  (merytorykę  i  odpowiednią  argumentację)  oraz  20 
punktów za bogactwo  językowe i poprawność słownikowo-gramatyczną.

5. Jednym z kryteriów kwalifikacji do udziału w projekcie dla uczniów szkół średnich 
będzie formalny pomiar umiejętności językowych. W przypadku szkół średnich będzie 
to ocena z języka angielskiego uzyskana w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020. 
Koordynatorzy projektu w Uniwersytecie oraz FAM ustalą z koordynatorem projektu 
sposób  naliczania  punktacji  w  tym  kryterium.  Maksymalnie  uzyskać  można  10 
punktów. 

6. Kolejnym  kryterium  będzie  wykazanie  się  zainteresowaniem   tematyką  projektu 
poprzez  np.  wykonanie   określonych  przez  koordynatora  zadań  projektowych  lub 
potwierdzony przez opiekuna Szkolnego Koła Przedsiębiorczości/mentora młodzieży 
stopień  zaangażowanie  kandydata  w  działalność  Koła/Klubu  Przedsiębiorczości. 
Maksymalnie uzyskać można 20 punktów.

7. Ogólna ilość punktów do zdobycia w procesie rekrutacji wynosi 100. 

8. Podsumowanie kryteriów oraz punktacji:

Rozmowa  w Rozmowa  w Formalny pomiar 
umiejętności  

Zaangażowanie  w 
działania  projektowe 



języku polskim języku angielskim językowych.

*ocena semestralna z języka 
angielskiego -szkoły średnie.

(np.  prezentacje, 
Klub 
Przedsiębiorczości)

30 punktów 40 punktów 10 punktów 20 punktów

9. Po zsumowaniu wszystkich punktów zostanie wyłoniona grupa 6 uczniów/studentów z 
najwyższą  liczbą  punktów  i  dodatkowo  osoby  z  listy  rezerwowej.  Osoby  z  listy 
rezerwowej będą mogły brać udział w kursie przygotowawczym do wyjazdu.

10. Przy tej  samej  liczbie punktów uzyskanych podczas rekrutacji,  o miejscu na liście 
decyduje  znajomość zagadnień przedsiębiorczości i ekologii, a następnie. znajomość 
języka angielskiego. O ostatecznej liście uczestników każdego działania decydować 
będzie  frekwencja  kandydata  na  zajęciach  projektowych  i  zaangażowanie  w  ich 
realizację. 

11. W przypadkach spornych uczeń/student  może zwrócić się do Komisji Odwoławczej 
złożonej z Dyrektora/Dziekana i przedstawiciela nauczycieli/mentora.

12. Za przeprowadzenie procesu  rekrutacji  odpowiadają koordynatorzy projektu z po-
szczególnych instytucji partnerskich. Gotowe listy uczestników wraz z listą rezerwo-
wą przekazują oni do koordynatora projektu Fundacji  Ad Meritum do 15 kwietnia 
2021 roku.


