Regulamin rekrutacji do 24 Szkoły Liderów Politycznych
§1

Proces rekrutacji
1. Za proces rekrutacji odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna.

2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie między 29.03.2016 r. a 24.04.2016 r.

3. Rekrutacja do projektu składać się będzie z dwóch etapów – oceny zgłoszenia i oceny
rozmowy rekrutacyjnej.

4. Do procesu rekrutacji dopuszczone będą osoby, które spełniają wymagania formalne:

1) W dniu 13 czerwca 2016 mają ukończony 23 rok życia

2) Wymagane dokumenty złożą do 24.04.2016 do godz. 23.59

3) Prześlą pełną dokumentację – zgłoszenie, cv, list rekomendacyjny

5. Pierwszy etap rekrutacji: formularz zgłoszeniowy przyjmowany będzie do 24.04.2016 r. do
godz. 23.59. Prócz wypełnienia formularza każdy kandydat musi przesłać swoje cv oraz 1 list
rekomendacyjny na adres zgłoszenia@szkola-liderow.pl wpisując w tytule – Zgłoszenie na 24
SLP_imię i nazwisko.

6. Dokumenty określone w punkcie 5 złożone po terminie lub niepełne nie będą rozpatrywane.

7. W przypadku uchybień dotyczących załączonych dokumentów formalnych kandydat może
zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonych przez siebie dokumentów lub
złożenie dodatkowych dokumentów.

8. Po analizie formularzy podana zostanie lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu

rekrutacji czyli rozmowy. Lista udostępniona zostanie w dniu 29.04.2016 do godziny 16.00 na
stronie internetowej www.szkola-liderow.pl

9. Wyboru kandydatów do drugiego etapu rekrutacji będzie dokonywać Komisja Rekrutacyjna.
Każdy formularz zostanie przeczytany przez co najmniej 3 członków Komisji.

10. Drugi etap rekrutacji – rozmowa – obędzie się w dniach 9-11.05.2016 w godzinach 9.00 –
18.00 w siedzicie Szkoły Liderów przy ul. Wiejskiej 12A w Warszawie. Czas pojedynczej
rozmowy to 15-20 minut. Kandydaci sami pokrywają koszt dojazdu do Warszawy na rozmowę.

11. Decyzję o przyjęciu kandydata/kandydatki do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna i
ostatecznie jest zatwierdzana przez Prezesa Fundacji Szkoła Liderów.

12. Lista osób przyjętych na 24 Szkołę Liderów Politycznych – po rozmowach kwalifikacyjnych
podana zostanie w dniu 13.05.2016 r. do godziny 19.00 na stronie www.szkola-liderow.pl.

13. Komisja Rekrutacyjna może utworzyć listę rezerwową.

14. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu
jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

15. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną powiadomione o tym fakcie
mailowo.

16. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostanie podpisana umowa o udziale w projekcie.
§2

Skład Komisji Rekrutacyjnej
W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

1. Członkowie Zespołu Programów Politycznych Szkoły Liderów
2. Członkowie Rady Fundacji Szkoła Liderów
3. Przedstawiciele
Politycznych

partnerów merytorycznych

4. Prezes Szkoły Liderów

i

strategicznych

24

Szkoły

Liderów

