
 

Załącznik nr 9. 

KARTA OCENY DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH 

Projekt „Równy start dla każdego Malucha” realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i 
kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie 
przedszkolne – SPR. 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA   

 
 

 

ZAKRES   

Uwagi 
I. Kompletność dokumentów rekrutacyjnych   

Tak /Nie  
 

Nie dotyczy 

Załącznik nr 1    

Załącznik nr 2    

Załącznik nr 3    

Załącznik nr 4    

Załącznik nr 5    

Załącznik nr 6    

Załącznik nr 7    

Załącznik nr 8    

II. Poprawność wypełnienia formularza 
rekrutacyjnego złożonego przez Kandydata na 
uczestnika projektu 

Tak /Nie Nie dotyczy Uwagi 

Formularz rekrutacyjny został złożony we właściwym 
terminie 

   

Formularz rekrutacyjny został złożony na właściwym 
wzorze stanowiącym załącznik do Regulaminu rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie 

   

Wszystkie wymagane pola w Formularzu rekrutacyjnym 
zostały wypełnione 

   

III. Poprawność wypełnienia pozostałych 
dokumentów złożonych przez Kandydata na 
uczestnika projektu 

Tak /Nie Nie dotyczy Uwagi 

Wszystkie wymagane Załączniki zostały podpisane w 
wyznaczonym miejscu 

   

IV. Spełnienie kryteriów dostępu Tak /Nie  Nie dotyczy Uwagi 

Dziecko w wieku 3-4 lata    

Nauczyciel Oddziału Przedszkolnego przy ZSPG w 
Kamionce Wielkiej 

   

Osoba fizyczna mieszkająca w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego i/lub pracująca i/lub ucząca się na terenie 
województwa małopolskiego 

   

V. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne Ilość przyznanych 
punktów 

 
Nie dotyczy 

 
Uwagi 

Wielodzietność rodziny kandydata – 0 lub 5 punktów    

Niepełnosprawność kandydata – 0 lub 5 punktów    

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 0 
lub 5 punktów 

   

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 0 lub 5 
punktów 

   

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 0 lub 5 
punktów 

   

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 0 lub 5 
punktów 

   

Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 0 lub 5 punktów    

Pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu – 0 lub 
5 punktów 

   

Zamieszkiwanie kandydata w obwodzie w którym 
przedszkole ma swoją siedzibę – 0 lub 5 punktów 

   

Rodzice/opiekunowie prawni pozostający bez pracy i/lub 
podejmujący się aktywności zawodowej – 0 lub 3 punkty 
 

   

Dziecko  z rodzin dotkniętych chorobą przewlekłą i/lub 
niepełnosprawnością w rodzinie, w których odsetek 
korzystania z usług wychowania przedszkolnego jest 
stosunkowo niski – 0 lub 3 punkty 

   

 
Liczba uzyskanych punktów: ………………………… 

 
Zatwierdzenie oceny:          Zatwierdzam dokumenty rekrutacyjne                            Nie zatwierdzam dokumentów rekrutacyjnych 
   
 
…………………………………………..     ………………………………………………….. 
  (Miejscowość, data)                      (Koordynator metodyczny) 
 


