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Zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

Projekt pn.: „Staże szansą na zatrudnienie II” nr POWR.01.02.01-04-0121/19 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób 

młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  

PROJEKTU „Staże szansą na zatrudnienie II” 

nr POWR.01.02.01-04-0121/19 

Numer Identyfikacyjny 

Kandydata/Kandydatki (NIK) 

 

Imię i nazwisko Kandydata/tki do 

projektu 

 

Imię i nazwisko Członka Komisji 

Rekrutacyjnej 

 

Data przeprowadzenia oceny formularza 

Rekrutacyjnego 

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Staże 

szansą na zatrudnienie II” dokonując oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach 

projektu, 

2. Zobowiązuję się wypełniać obowiązki członka komisji rekrutacyjnej w sposób 

sumienny, rzetelny i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą, 

3. nie zachodzi żadna okoliczność, mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do 

mojej bezstronności względem osoby ubiegającej się o uczestnictwo w projekcie, 

w szczególności: 
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a) nie jestem małżonkiem, krewnym albo powinowatym w linii prostej lub bocznej 

do drugiego stopnia osoby, która złożyła wstępny formularz rekrutacyjny, 

b) nie pozostaję z osobą, która złożyła formularz rekrutacyjny, w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskam 

podczas lub w związku z dokonywaniem oceny wstępnych formularzy 

rekrutacyjnych oraz do ich wykorzystywania jedynie w zakresie niezbędnym do 

dokonania tej oceny. 

 

………………………..      

Miejscowość, data  

………………………… 

czytelny podpis osoby oceniającej 

 

 

1. Ocena formalna formularza rekrutacyjnego  

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Staże 

szansą na zatrudnienie II” realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku 

pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Lp. Pytanie Tak Nie 

1. Czy formularz rekrutacyjny został złożony w 

terminie i zgodnie z wymaganiami Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie? 
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2. Czy formularz rekrutacyjny jest zgodny ze 

wzorem? 

  

3. Czy formularz rekrutacyjny został w całości 

wypełniony? 

  

4. Czy formularz rekrutacyjny został podpisany w 

wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę? 

  

5. Czy Kandydat/ka spełnia kryteria uczestnictwa w 

projekcie?  

  

6. Czy Kandydat/ka należy do grupy docelowej 

projektu? 

  

7. Czy Kandydat posiada status osoby biernej 

zawodowo? 

  

8. Czy na podstawie formularza wiek Kandydat/ki to 

18-29 lat? 

  

9. Czy Kandydat/ka  jest zarejestrowany/a jako 

osoba bezrobotna? 

  

10. Czy Kandydat/ka podlega wyłączeniu z 

uczestnictwa w projekcie? 

  

11. Czy zostały podpisane wszystkie wymagane 

oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym? 

  

 

Decyzja w sprawie oceny formalnej Tak Nie 

Formularz rekrutacyjny spełnia wszystkie 

kryteria formalne i zostaje przekazany do 

oceny merytorycznej. 

  

Formularz rekrutacyjny zawiera 

braki/błędy formalne i zostaje skierowany 

do uzupełnienia. Uzasadnienie, jeżeli tak: 
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Formularz rekrutacyjny zostaje odrzucony. 

Uzasadnienie, jeżeli tak: 

  

 

 

 

2. Ocena formalna punktowa formularza rekrutacyjnego.  

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Staże szansą na 

zatrudnienie II” realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - 

projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

LP Kryteria Przyznana 

ilość 

punktów 

Maksymalna 

ilość 

punktów 

Uzasadnienie  

1. Czy Kandydat/ka jest osobą z 

niepełnosprawnościami? Osoba 

niepełnosprawna w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. Nr 

127 poz. 721, ze zm.) lub osoba z 

zaburzeniami psychicznymi, w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 

2016 poz. 546 ze zm.), tj. osoby z 
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odpowiednim orzeczeniem lub 

innym dokumentem 

poświadczającym stan zdrowia. 

2. Czy Kandydat/ka należy do osób o 

niskich kwalifikacjach? 

Czyli osoby posiadające 

wykształcenie na poziomie do 

ISCED 3 włącznie. Definicja 

poziomów wykształcenia ISCED: 0 

– przedszkolne, 1 - podstawowe, 

2 - gimnazjalne, 3 - 

ponadgimnazjalne (liceum, 

technikum, zasadnicza szkoła 

zawodowa). Stopień uzyskanego 

wykształcenia jest określany w 

dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 

projekcie 
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3. Czy Kandydat/ka jest osobą w 

wieku 18-24 lata? 

 

 

5 

 

4.  Czy Kandydat/ka jest  byłym 

uczestnikiem projektu/ów 

realizowanych w ramach CT 9   

w RPO WKP z zakresu włączenia 

społecznego? 

 

5 

 

5.  Czy Kandydat/ka posiada 

doświadczenie zawodowe 

mniejsze niż 4 miesiące? 

 

5 

 

6.  Płeć- Kobieta  5  

Suma uzyskanych punktów   40  
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3. Ocena końcowa formularza rekrutacyjnego  

Czy formularz rekrutacyjny spełnia wymagania, aby zostać zakwalifikowany do 

projektu? 

 □ Tak 

 □ Nie 

 

………………………..      

Miejscowość, data        

……………………………………… 

czytelny podpis osoby oceniającej 


