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KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 
 

Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej  

Nazwisko i imię kandydata  

Numer referencyjny formularza rekrutacyjnego  

Sposób złożenia formularza [osobiście / listownie / 
elektronicznie / telefonicznie] 

 

Kategoria Sposób weryfikacji TAK / NIE 

CZĘŚĆ I OCENY FORMALNEJ  

1) Czy formularz rekrutacyjny został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że 
decydujący jest moment wpływu, a nie data nadania? 

 

2) Czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze?  

3) Czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony)?  

4) Czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione?  

5) Czy formularz został zaparafowany na każdej stronie i podpisany, ze wskazaniem daty, na ostatniej (z 
zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych)? 

 

6) Czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki?  

PODSUMOWANIE CZĘŚCI I (czy na wszystkie w/w 6 pytań odpowiedziano twierdząco)  

CZĘŚĆ II OCENY FORMALNEJ 

1) Czy kandydat 
należy do 
kategorii NEET 
(tak w przypadku 
odpowiedzi 
twierdzącej na 3 
poniższe pytania)? 

jest osobą 
niepracującą (tak w 
przypadku 
odpowiedzi 
twierdzącej na 1 z 2 
pytań) 

jest osobą 
bezrobotną  

na podstawie aktualnego, tj. nie 
starszego niż 5 dni roboczych 
zaświadczenia wydanego przez 
właściwy PUP/na podstawie 
oświadczenia 

 

jest osobą bierną 
zawodowo  

na podstawie oświadczenia   

jest osobą nieuczestniczącą w kształceniu 
formalnym w trybie stacjonarnym 

na podstawie oświadczenia   

jest osobą nieszkolącą się  na podstawie oświadczenia   

2) Czy kandydat zamieszkuje na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego? 

na podstawie oświadczenia oraz 

danych w formularzu 

rekrutacyjnym 

 

3) Czy kandydat jest w przedziale wiekowym 18-35 lat? 

na podstawie oświadczenia oraz 

danych w formularzu 

rekrutacyjnym 

 

4) Czy kandydat zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i 

przekazywanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji do 

Projektu? 

na podstawie oświadczenia   

PODSUMOWANIE CZĘŚCI II (czy na wszystkie w/w 4 pytania odpowiedziano twierdząco)  

FORMULARZ REKRUTACYJNY SPEŁNIA WSZYSTKIE POWYŻSZE WYMAGANIA FORMALNE  

FORMULARZ REKRUTACYJNY NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, JEDNAK 
PODLEGAJĄ ONE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA (CZĘŚĆ I – punkty 3-6)  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, W TYM NIE 
SPEŁNIA WYMAGAŃ NIEPODLEGAJĄCYCH UZUPEŁNIENIU – ODRZUCONY 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
data oraz czytelny podpis osoby weryfikującej formularz rekrutacyjny  


