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REGULAMIN 

rekrutacji i uczestnictwa 

 w projekcie  „Język angielski dla aktywnych” 

 

Projekt „ Język angielski dla aktywnych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy nr RPSW.08.04.03-26-0030/17 z Województwem 

Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,w ramach Osi priorytetowej: 

8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.4. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałania: 8.4.3 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych - ZIT (projekty konkursowe). 

 

§1. Słownik pojęć 

 

1. Projekt – projekt pn. „Język angielski dla aktywnych” realizowany przez 'English Time' Szkoła Języka Angielskiego 

Aneta Soś  z siedzibą: 25-640 Kielce, ul. Kredowa 8.                        

2.Realizator Projektu - 'English Time' Szkoła Języka Angielskiego Aneta Soś  z siedzibą: 25-640 Kielce, ul. Kredowa 8.                        

3. Biuro Projektu– biuro Realizatora Projektu, mieszczące się w Kielcach, ul. Kredowa 8,25-640 Kielce. 

4.Kandydat – osoba fizyczna (kobieta lub mężczyzna) biorącą udział w procesie rekrutacji do Projektu. 

5.Uczestnik Projektu– osoba fizyczna (kobieta lub mężczyzna) zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 

6. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba (kobieta lub mężczyzna) posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie tj. bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym. 

7.Osoba po 25. roku życia – osoba ( kobieta lub mężczyzna), która w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 25 lat.                   

8.Osoba po 50. roku życia – osoba (kobieta lub mężczyzna),która w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 50 lat.   

9.Osoba bezrobotna - osoba (kobieta lub mężczyzna) pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia.  

10.Osoba długotrwale bezrobotna – osoba(kobieta lub mężczyzna), która pozostaje bezrobotna nieprzerwanie przez okres 

ponad 12 miesięcy. 

11.Osoba bierna zawodowo – osoba (kobieta lub mężczyzna),która w danej chwili nie pracuje i nie jest bezrobotna.                   

12. Osoba z niepełnosprawnościami - osoba(kobieta lub mężczyzna) niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. z 2011 r.,   

Nr 127,poz. 721, z późn. zm.) a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2011r., Nr 231, poz. 1375) 

13. Strona Projektu – strona internetowa Projektu znajdującą się pod adresem http://www.englishtime.edu.pl,  na której 

zamieszczane będą dokumenty oraz aktualne informacje dotyczące realizowanego Projektu.  

§ 2. Informacje ogólne o projekcie 

1.Projekt jest realizowany przez ‘English Time’ Szkołę Języka Angielskiego Aneta Soś z siedzibą w Kielcach,                              

ul. Kredowa 8. 

http://www.englishtime.edu.pl/
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2.Projekt jest realizowany w terminie od 01.07.2018r. do 31.07.2019r.  

3.Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji z j. angielskiego do poziomu A-2 przez 60 osób (50 K, 10 M) w wieku 25 lat                

i więcej, pracujących, uczących się lub mieszkających na terenie KOF: miasto Kielce, gmina Piekoszów, gmina Zagnańsk, 

które z własnej inicjatywy mają potrzebę doskonalenia znajomości  j. angielskiego, poprzez uczestnictwo w szkoleniu                       

z j. angielskiego (120 godzin), które zakończy się egzaminem znajomości języka angielskiego TOEIC ( Test of English for 

International Communication). 

 

§ 3. Uczestnicy Projektu 

 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba , która spełnia łącznie następujące warunki: 

 a) ma ukończony 25 rok życia; 

 b) zamieszkuje, uczy się lub pracuje na terenie KOF tj. miasta Kielce, gminy Piekoszów, gminy Zagnańsk;  

 c) posiada podstawową znajomość języka angielskiego i uzyskała pomiędzy 10-30 % w punktacji w teście z języka 

angielskiego określającego poziom kompetencji językowych, wypełnionym podczas procesu rekrutacji. 

2. Do projektu zakwalifikowanych zostanie  60 osób ( 50 K;10M) spełniających warunki określone w par.3 ustęp 1 . 

3.Uczestnikiem Projektu może być osoba, która przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału 

w Projekcie. 

 

§ 4. Formy wsparcia realizowane w ramach Projektu 

 

1.W ramach Projektu przewidziana została realizacja szkoleń z  języka angielskiego (120 godzin szkoleniowych/grupa): 

• poziom A-1 (60 godzin szkoleniowych / grupa) realizowany w terminie   IX. 2018r. – XII. 2018r. 

• poziom  A2 (60 godzin szkoleniowych / grupa) realizowany w terminie  II.2019r. – V.2019r.  

2.Szkolenie zakończy się  egzaminem znajomości języka angielskiego TOEIC (Test of English for International 

Communication). 

3.Uczestnicy Projektu w ramach projektu otrzymają bezpłatnie podręczniki do nauki języka angielskiego. 

4. Szkolenia odbywać się będą w  dziesięcioosobowych grupach w  salach szkoleniowych Szkoły Języka Angielskiego 

‘English Time’ w Kielcach ul. Kredowa 8 ( os. Ślichowice) 

 

§ 5. Rekrutacja Uczestników Projektu 

 

1.Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Prowadzona będzie w terminie VII - VIII 2018r. w biurze projektowym                   
w Kielcach, ul Kredowa 8. Realizator projektu zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji                       
w przypadku zrekrutowania 90 osób ( 60 osób-lista podstawowa i 30 osób-lista rezerwowa). Informacja o wcześniejszym 
zakończeniu procesu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej na dwa dni przed jego zakończeniem. 
W przypadku nie zrekrutowania odpowiedniej ilości uczestników rekrutacja zostanie przedłużona.  

2. Rekrutacja odbędzie się poprzez złożenie w biurze projektowym wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego                            

wraz załącznikami, podpisanego przez Kandydata oraz wypełnienie testu kwalifikacyjnego z j. angielskiego. 

3.Rekrutacja do projektu oparta będzie na następujących kryteriach:  
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a. przynależność do grupy osób które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego                  

na obszarze KOF: miasto Kielce, gmina Piekoszów, gmina Zagnańsk-  spełnia/ nie spełnia  

b. posiadanie w dniu przystąpienia do projektu 25 lat i więcej- spełnia /nie spełnia 

c. posiadanie podstawowej znajomości języka angielskiego i uzyskanie pomiędzy 10-30 % w punktacji w teście z języka 

angielskiego określającego poziom kompetencji językowych- spełnia /nie spełnia  

Priorytetowo podczas rekrutacji traktowane będą następujące osoby:  

a. osoby w wieku 50 lat i więcej- uzyskają dodatkowo 20 pkt . 

b. osoby wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach- uzyskają dodatkowo 10 pkt. 

4. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zadecyduje spełnienie kryteriów obowiązkowych (spełnia/ nie spełnia)                    

oraz liczba zdobytych punktów w procesie rekrutacji a gdyby to było niewystarczające rozstrzygająca będzie data 

przystąpienia do procesu rekrutacji przez Kandydata. 

5. O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie Kandydat zostanie poinformowany mailowo bądź telefonicznie. 

6.Listy rankingowe będą dostępne w Biurze Projektu. 

7.Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem 

zajęć lub w trakcie ich realizacji). W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób z listy rezerwowej przeprowadzona 

będzie dodatkowa, uzupełniająca rekrutacja. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę 

rezygnująca z udziału w projekcie. 

8.Aby wziąć udział w Projekcie należy: 

• zapoznać się z Regulaminem; 

• w terminie naboru złożyć osobiście w Biurze Projektu Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami; 

• w terminie naboru przystąpić do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego określającego poziom kompetencji 

językowych i uzyskać w nim 10-30 % punktów. 

9. O ostatecznym przyjęciu do projektu zadecyduje: 

➢ ocena formularzy – na bieżąco weryfikowane będą: kompletność Formularza, przynależność do grupy docelowej; 

kryteria uczestnictwa warunkujące kwalifikowalność Uczestnika Projektu: spełnienie przez niego kryterium 

uprawniającego do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem,  tj. oświadczeniem lub 

zaświadczeniem:  

a) wiek powyżej 25 roku życia - weryfikowane na podstawie dowodu tożsamości, 

b) wykształcenie  – weryfikowane na podstawie oświadczenia kandydata, 

c) miejsce zamieszkania, nauki lub pracy na terenie miasta Kielce, gminy Zagnańsk, gminy Piekoszów – weryfikowane na 

podstawie oświadczenia/zaświadczenia kandydata. 

➢ ocena testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego określającego poziom kompetencji językowych kandydata. 

10.Weryfikacja formalna Formularzy Zgłoszeniowych oraz ocena testów z języka angielskiego będzie dokonywana na 

bieżąco. W przypadku braków formalnych  Kandydat zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony i zostanie wezwany do 

ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie braków formalnych skutkować 

będzie odrzuceniem Formularza Zgłoszeniowego na etapie weryfikacji formalnej.  

11. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, status 

materialny, rodzaj niepełnosprawności. 
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§6.Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

 

        1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

➢ odbywania form wsparcia zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

➢ otrzymania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu i uzyskanych kwalifikacjach 

➢ potwierdzenia certyfikatem nabytej wiedzy (w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu). 

        2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

➢ podpisania niezbędnych oświadczeń uczestnictwa w Projekcie oraz innych dokumentów niezbędnych                              

do prawidłowej realizacji Projektu oraz monitorowania wskaźników kluczowych zawartych w PO WŚ 2014-2020, 

➢ zapoznania się z Regulaminem projektu oraz stosowania się do jego postanowień  oraz przestrzegania zapisów 

umowy zawartej z Realizatorem projektu, 

➢ regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  

➢ potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,  

➢ wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu  i monitoringiem jego późniejszych rezultatów,  

➢ bieżącego informowania Realizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić 

dalszy udział w projekcie.  

➢ uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników.  

➢ Uczestnik szkolenia językowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu TOEIC.   

➢ niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, kontaktowych i innych danych mających wpływ               

na realizację Projektu,  

3. Realizator projektu może wykluczyć uczestnika z udziału w projekcie, w przypadkach kiedy:  

➢ opuści więcej niż 20 % godzin szkoleń,  

➢ nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego lub telefonicznego 

upomnienia (z którego zostanie sporządzona notatka  służbowa) nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi                 

w okresie 5 dni kalendarzowych stosownych wyjaśnień,  

➢ przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w procesie rekrutacji.  

4. W przypadku wykluczenia z uczestnictwa w projekcie Uczestnik Projektu zobowiązany jest zwrócić równowartość 

kosztów uczestnictwa w projekcie: 2 561,73 zł  

5. Realizator Projektu może odstąpić od żądania zwrotu kosztów udziału w projekcie w przypadku, gdy przerwanie 

udziału w nim spowodowane jest działaniem siły wyższej, chorobą, innymi zdarzeniami losowymi niezależnymi 

od Uczestnika Projektu lub w innych przypadkach, które Realizator Projektu uzna za zasadne. Podstawą                         

do zwolnienia jest przedstawienie pisemnego, udokumentowanego wniosku w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 

przyczyny uniemożliwiającej udział w projekcie.  

 

§7. Monitoring i kontrola 

 

 Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

➢ dobrowolnego poddania się procesowi monitoringu, kontroli  i ewaluacji, mającego na celu przede wszystkim 

ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 

➢ wypełniania ankiet, formularzy oraz innych dokumentów pozwalających ocenić działania prowadzone w ramach 

Projektu. 
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§8. Zasady zakończenia udziału w Projekcie 

 

 1. Uczestnik Projektu kończy udział w Projekcie w przypadku:  

➢ złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn zdrowotnych bądź losowych, przyczyny te muszą być 

udokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim bądź złożeniem odpowiedniego oświadczenia;  

 

➢ niewywiązywania się z obowiązków Uczestnika Projektu skutkujących zakończeniem udziału  w Projekcie.  

 

 

§9. Postanowienia końcowe 

 

1.Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.  

2.Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu.  

3.Całkowity nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym 

Regulaminem, pozostają w gestii Koordynatora Projektu.  

4.Sprawy rozstrzygane będą w oparciu o akty prawa unijnego i polskiego, dokumenty programowe i wytyczne w zakresie 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.  

5.Zastrzega się możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu, 

dokumentów programowych, zmiany interpretacji zapisów wytycznych przez IP PO WŚ,  

IZ PO WŚ IZ lub IP, bądź konieczności doprecyzowania lub poprawy zapisów, co przełoży się na efektywniejszą realizację 

Projektu.  

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2018r. 

 

 


