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„Szkoły marzeń”

KARTA OCENY 
UCZESTNIKA PROCESU REKRUTACJI PROJEKTU - Nauczyciel

Projekt pn.: „Szkoły marzeń

Arkusz wypełniany przez osobę upoważnioną

Dane indentyfikacyjne uczestnika procesu rekrutacji
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I. ETAP - Ocena Formalna 



OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE
DECYZJA

TAK NIE

1. Czy  uczestnik  procesu  rekrutacji  spełnia  warunki  określone  dla
grupy docelowej określone w:

wniosku o dofinansowanie projektu,
 aktualnym obowiązującym Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa?

2. Czy uczestnik  procesu  rekrutacji  zapoznał  się  z  kryteriami  oraz
regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie?

3. Czy  uczestnik  procesu  rekrutacji  złożył  oświadczenie
potwierdzające przynależność do grupy docelowej projektu?

4. Czy formularz zgłoszeniowy wypełniony został przez  uczestnika
procesu  rekrutacji  na  obowiązującym  druku  i złożony  został  w
wyznaczonym terminie?

5. Czy formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie strony?

6. Czy  formularz  zgłoszeniowy  został  podpisany  przez  uczestnika
procesu rekrutacji?

7. Czy wypełniono wszystkie pola formularza zgłoszeniowego?

8. Czy  miejsce  pracy  uczestnika  procesu  rekrutacji  zostało
potwierdzone  na  formularzu  zgłoszeniowym  przez  dyrektora
szkoły/placówki?

9. Czy  miejsce  zamieszkania  uczestnika  procesu  rekrutacji  zostało
potwierdzone przez dyrektora szkoły/placówki?

Wynik oceny formalnej 

Czy uczestnik procesu rekrutacji spełnia kryteria formalne
udziału w projekcie?
(właściwą odpowiedź zaznaczyć „X”)

r TAK
(Jeśli TAK, Formularz zostaje przekazany do oceny
merytorycznej)

Czy w trakcie oceny formalnej stwierdzono błędy
w wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego?
(właściwą odpowiedź zaznaczyć „X”)

r TAK
(Jeśli TAK, Formularz  zostaje przekazany do
korekty – w zakresie uwag wskazanych
bezpośrednio lub w formie telefonicznej, mailowej
lub listownie do uczestnika procesu rekrutacji)

Osoba weryfikująca (Imię i nazwisko) – 

Data: 



Podpis:


