ZASADY ODWOŁYWANIA SIĘ OD OCENY MERYTORYCZNEJ
FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU
„UCZĘ INFORMATYKI Z PASJĄ"
1.
Odwołanie przysługuje każdemu/ej Kandydatowi/tce, której/go Formularz Rekrutacyjny
przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną w ramach projektu „Uczę informatyki z
pasją", ale nie uzyskał wystarczającej liczby punktów do zakwalifikowania się na listę
podstawową/rezerwową tj. uzyskał mniej niż 11 punktów .
2.
Odwołanie stanowi pisemne wystąpienie o ponowną weryfikację treści merytorycznych
Formularza Rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w Regulaminie Projektu
„Uczę informatyki z pasją".
3.
Procedura odwoławcza składa się z 2 etapów: I etap stanowi ocena zasadności lub braku
zasadności złożonego odwołania, II etap - skierowanie lub nie skierowanie Formularza do
ponownej oceny niezależnego eksperta, którego ocena jest wiążąca i nie przysługuje od niej
odwołanie.
4.
Ocenie dokonywanej przez niezależnego eksperta poddawane są wszystkie punkty
Formularza Rekrutacyjnego złożonego w ramach Rekrutacji, zgodnie z Kartą Oceny
Merytorycznej Formularza i Regulaminem Projektu „Uczę informatyki z pasją". W wyniku
ponownej oceny Kandydat/ka może uzyskać od min. 0 do max.18 punktów. W oparciu o wyniki
oceny opracowana zostaje lista rankingowa Formularzy, które podlegały ponownej ocenie
merytorycznej. Trzy osoby z największą ilością punktów otrzymanych w ramach procedury
odwoławczej, przy jednoczesnym spełnianiu warunku, iż otrzymały nie mniej niż 13,5 pkt (tj.
liczba punktów niezbędna do zakwalifikowania się do udziału w Projekcie) zostaną
zakwalifikowane do udziału w Projekcie zgodnie z rezerwą na odwołania w wysokości 5% puli
przewidzianych miejsc w Projekcie.

5.

Odwołanie, aby zostało uznane za zasadne, powinno spełniać łącznie poniższe kryteria:

-

powinno zostać złożone do Biura Projektu „Uczę informatyki z pasją"
do dn. 13 października 2011 r., w godzinach pracy Biura tj. 9 - 15;

-

powinno być podpisane przez kandydata i złożone w wersji pisemnej poprzez:

a)

przesłanie zeskanowanego odwołania drogą mailową
pod adres informatykazpasja@vizja.pl
- jako potwierdzenie otrzymanego e-maila otrzymacie Państwo e-mail zwrotny;

b)

dostarczenie osobiście do Biura Projektu ul. Pawia 55, pok. 219, II piętro, Warszawa;
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c)

przesłanie pocztą (liczy się data wpływu do Biura Projektu) pod adres:
Biuro Projektu „Uczę informatyki z pasją"
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa.

- powinno zawierać konkretne wskazania na kwestie/punkty oceny Formularza
Rekrutacyjnego, z którymi Kandydat/ka się nie zgadza, a które podlegały ocenie merytorycznej
zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej i Regulaminem Projektu „Uczę informatyki z pasją";
- odwołanie może dotyczyć oceny jednego i/lub oceny wszystkich członków/członkiń Komisji
Oceniającej Formularze Rekrutacyjne;
- odwołanie nie może dotyczyć informacji/kwestii, które nie zostały ujęte/opisane w złożonym
Formularzy Rekrutacyjnym w ramach I etapu rekrutacji.
Wszelkie dodatkowe informacje, treści merytoryczne zawarte w odwołaniu a dotyczące pytań
Formularza Rekrutacyjnego nie będą podlegały ocenie.
- odwołania, które nie spełniają powyższych kryteriów uznane zostaną za niezasadne i nie będą
podlegały rozpatrywaniu.

Odwołania są rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia odwołania. O
wyniku odwołania Kandydaci/tki zostaną poinformowani/ne drogą mailową na adres
mailowy wskazany w Formularzu Rekrutacyjnym.
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