
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Nr identyfikacyjny:

Imię i Nazwisko Oceniającego:

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OCENIAJĄCEGO:

Niniejszym oświadczam, że:
 nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego
stopnia  i  nie  jestem  związany/a  z  tytułu  przysposobienia,  opieki,  kurateli  z  uczestnikiem
ubiegającym  się  o  wsparcie.  W  przypadku  stwierdzenia  takiej  zależności  zobowiązuję  się
do  niezwłocznego  poinformowania  o  tym  fakcie  Przewodniczącego  Komisji  Rekrutacyjnej
i wycofania się z oceny niniejszego formularza rekrutacyjnego,

 nie  pozostaję  z  uczestnikiem  ubiegającym  się  o  wsparcie  w  takim  stosunku  prawnym  lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku
stwierdzenia  takiej  zależności  zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  o  tym  fakcie
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny tego formularza rekrutacyjnego.

Ponadto oświadczam, że:
 zobowiązuję  się,  że  będę wypełniać  moje  obowiązki  w sposób uczciwy i  sprawiedliwy,  zgodnie

z posiadaną wiedzą,
 zobowiązuję  się  również  nie  zatrzymywać  kopii  jakichkolwiek  pisemnych  lub  elektronicznych

informacji związanych z oceną formularza rekrutacyjnego,
 zobowiązuję  się  do  zachowania  w tajemnicy  i  w  zaufaniu  wszystkich  informacji  i  dokumentów

ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako
rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny
i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

            ….………...……………….……………………                                              ……………………………………………….. 
            miejscowość, data rozpoczęcia oceny                                                 czytelny podpis
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OCENA FORMALNA

Lp. Pytanie Tak Nie Uwagi

1. Czy Formularz rekrutacyjny został sporządzony według wzoru 
(załącznik nr 1 do Regulaminu)?

2. Czy Formularz rekrutacyjny i pozostałe dokumenty zostały złożone 
w określonym terminie?

3. Czy wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego zostały wypełnione – 
zgodnie z instrukcją w formularzu rekrutacyjnym?

4. Czy do Formularza rekrutacyjnego dołączono wymagane załączniki?

5. Czy Formularz rekrutacyjny oraz wszystkie oświadczenia są 
podpisane?

6. Czy kandydat/ka do projektu spełnia wszystkie kryteria grupy 
docelowej łącznie

a) Wiek 30 lat lub więcej

b) Wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne 
(do poziomu ISCED 3 włącznie)

c) Osoba bierna zawodowo na podstawie zaświadczenia
o odprowadzaniu składek z ZUS

d) Miejsce zamieszkania na terenie woj. lubuskiego 

e) Osoba zdolna do podjęcia szkolenia/stażu/ zatrudnienia

f) Nie jest uczestnikiem innego projektu aktywizacji 
zawodowej współfinansowanego ze środków EFS

g) Nie jest wykluczona z możliwości udziału w projekcie

8. Czy w Formularzu rekrutacyjnym nie stwierdzono innych uchybień 
formalnych?

WYNIK OCENY WERYFIKACJI DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ KANDYDATA:
[  ] pozytywny – skierowany do oceny punktowej,
[  ] negatywnie
[  ] skierowany do uzupełnień / poprawy / weryfikacji,

W PRZYPADKU SKIEROWANIA DOKUMENTU DO UZUPEŁNIEŃ / POPRAWY / WERYFIKACJI, CZY UCZESTNIK
SKORYGOWAŁ DOKUMENT 
[   ] tak
[   ] nie

WYNIK  OCENY  WERYFIKACJI  DOKUMENTÓW  ZŁOŻONYCH  PRZEZ  KANDYDATA  PO  SKORYGOWANIU
DOKUMENTÓW:
[  ] pozytywny – skierowany do oceny punktowej,
[  ] negatywny
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UZASADNIENIE (jedynie w przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

KRYTERIA PREMIOWE
(przyznawane w przypadku uzyskania pozytywnej oceny formularza rekrutacyjnego)

Weryfikacja spełnienia kryteriów premiujących Tak Nie
Liczba punktów

możliwa do
uzyskania

1. Wykształcenie do ISCED 2 (włącznie) 3

2. Wykształcenie ISCED 3 2

3. Obszar zamieszkiwania - miasto 3

4. Obszar zamieszkiwania - wieś 2

5. Osoba z niepełnosprawnościami 4

Ilość punktów

Data zakończenia oceny

Podpis osoby Oceniającej
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