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Załącznik nr 3
Do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Wypełnia Realizator Projektu)

Karta oceny formalnej
Nazwisko osoby ubiegającej się o udział w projekcie …………………………………………………………………………….
Imię osoby ubiegającej się o udział w projekcie …………………………………………………………………………………….
Nazwa wybranego szkolenia (skrót)……………………………………………………………………………………………………….

KRYTERIA ZGODNOŚCI:
(TAK/NIE)
Kryterium:
1.

Do

TAK

Kwestionariusza

Rekrutacyjnego

dołączono

wszystkie wymagane załączniki
2.

Osoba składająca Kwestionariusz Rekrutacyjny wyraziła
zgodę na przetwarzanie danych osobowych

3.

Kwestionariusz Rekrutacyjny jest podpisany przez
kandydata

4.

Wszystkie rubryki Kwestionariusza Rekrutacyjnego są
wypełnione

5.

Zgłoszenie

jest

złożone

na

Kwestionariuszu

Rekrutacyjnym w formacie zgodnym z podanym w
regulaminie uczestnictwa w projekcie
6.

Osoba składająca Kwestionariusz Rekrutacyjny jest
mieszkańcem gminy podanej § 4 ust.2 regulaminu

7.

Osoba składająca Kwestionariusz Rekrutacyjny ma
wykształcenie co najwyżej średnie

8.

Osoba składająca Kwestionariusz Rekrutacyjny posiada
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
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Warunek punktowy:

Ilość
przyznanych
punktów:

1.Pracuję w punkcie sprzedaży (15 pkt).
2. Pracuję w branży handlowej (10pkt).
3. Chcę pracować w branży handlowej (5pkt).

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o spełnianiu warunków uczestnictwa w projekcie – Protokół z dnia …………………………………………..
□ decyzja pozytywna

□ decyzja negatywna

Czy w przypadku decyzji negatywnej zgłoszenie może zostać uzupełnione (jeśli tak to w jakim zakresie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Malbork dnia …....................................................... podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
a) Przewodniczący Komisji ….............................................................................
b) Członek Komisji ….........................................................................................
c) Członek Komisji ….........................................................................................

Ostateczna decyzja Komisji Rekrutacyjnej, Malbork dnia ………………………………………………………(jeżeli dotyczy)
□ decyzja pozytywna

□ decyzja negatywna

Malbork dnia …....................................................... podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
a) Przewodniczący Komisji ….............................................................................
b) Członek Komisji …..........................................................................................
c) Członek Komisji …..........................................................................................
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