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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ (etap 1 i 2 rekrutacji) 

 

Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej (1)  

Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej (2)  

Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej (3, jeśli 
dotyczy) 

 

Nazwisko i imię kandydata  

Numer referencyjny formularza rekrutacyjnego  

Kategoria Sposób weryfikacji Punktacja 
Punkty 

przyznane 

CZEŚĆ I – OCENA  PUNKTOWA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP, U KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO 
SZCZEGÓLNIE TRUDNĄ SYTUACJĘ 

osoba niepełnosprawna 

na podstawie oryginału zaświadczenia 
o niepełnosprawności wydanego przez 
właściwy Zespół ds. orzekania o 
niepełnosprawności 

NIE – 0   

TAK – 2   

osoba długotrwale bezrobotna 

na podstawie aktualnego, tj. nie 
starszego niż 5 dni roboczych 
zaświadczenia wydanego przez 
właściwy powiatowy urząd pracy 
oraz/lub oświadczenia stanowiącego 
integralną część formularza 
rekrutacyjnego 

NIE – 0   

TAK – 2   

osoba o stażu zawodowym 
krótszym niż 6 miesięcy 

na podstawie oświadczenia 
stanowiącego integralną część 
formularza rekrutacyjnego 

NIE – 0   

TAK – 2   

osoba z obszarów wiejskich 
na podstawie danych dotyczących 
miejsca zamieszkania, zadeklarowanych 
w formularzu rekrutacyjnym 

NIE – 0   

TAK – 2   

kobieta 

na podstawie oświadczenia 
stanowiącego integralną część 
formularza rekrutacyjnego oraz danych 
zadeklarowanych w formularzu 
rekrutacyjnym 

NIE – 0   

TAK – 2   

osoba pełniąca funkcje 
opiekuńcze 

na podstawie oświadczenia 
stanowiącego integralną część 
formularza rekrutacyjnego 

NIE – 0   

TAK – 2   

PODSUMOWANIE CZĘŚCI I (maksymalnie 12 punktów)  

CZEŚĆ II – OCENA ZE SPOTKANIA Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ 

motywacja do udziału w 
projekcie 

test 0-7 punktów  

wywiad 0-8 punktów  

ogółem – minimum punktowe 7,5 punktu [tak/nie]  

predyspozycje do mobilności i 

oceny indywidualnych ryzyk w 

zakresie mobilności 

test 0-5 punktów  

wywiad 0-5 punktów  

ogółem – minimum punktowe 5 punktów [tak/nie]  

umiejętność organizacji pracy 
test 0-3 punktów  

wywiad 0-2 punktów  
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własnej i w grupie ogółem – minimum punktowe 2,5 punktu [tak/nie]  

PODSUMOWANIE CZĘŚCI II (maksymalnie 30 punktów)  

PODSUMOWANIE CZĘŚCI II – spełnienie minimum punktowego (TAK / NIE)  

CZEŚĆ III – TEST WIEDZY JĘZYKOWEJ 

język [angielski / niemiecki]  
test pisemny bądź ustny liczba uzyskanych punktów  

ogółem – wymagany poziom [tak/nie]  

PODSUMOWANIE CZĘŚCI III – spełnienie minimum punktowego (TAK / NIE)  

KANDYDAT NIE SPEŁNIŁ MINIMUM PUNKTOWEGO W CZĘŚCI (II) I/LUB (III) – ODRZUCONY   

KANDYDAT SPEŁNIŁ MINIMUM PUNKTOWEGO W CZĘŚCI (II) I (III) – NOTA KOŃCOWA  

 
 
Załączniki: 
1) Karty wywiadu  
2) Testy / arkusz wywiadu  
3) Testy językowe / notatka z testu ustnego  

 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
data oraz czytelny podpis członków komisji rekrutacyjnej (1) 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
data oraz czytelny podpis członków komisji rekrutacyjnej (2) 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
data oraz czytelny podpis członków komisji rekrutacyjnej (3) 
 


