Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Nowy zawód - nowe możliwości dla dorosłych"

Szczegółowe kryteria
oceny kwestionariusza rekrutacyjnego
uczestnictwa w projekcie
Kwestionariusz złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.
Kwestionariusz nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełniony nie podlega ocenie.
Warunek bezwzględny dla wszystkich zadań – zamieszkanie na terenie powiatu
ciechanowskiego
Zadanie I - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) oznaczenie kwalifikacji A. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych w zawodzie Technik rachunkowości (symbol
zawodu 431103).


Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

1. Posiadanie świadectwa z kwalifikacji:
a) A.36
2 punkty
b) A.36 i A.35
3 punkty
2. Miejsce zamieszkania:
a) obszar wiejski
2 punkty
b) obszar miejski
1 punkt
3. Wiek
a) 18 - 24 lata
1 punkt
b) 25-30 lat
2 punkty
c) 31 – 50 lat
3 punkty
d) 51 lat i więcej
4 punkty
4. Wykształcenie
a) co najwyżej średnie - 2 punkty
b) wyższe
1 punkt
5. Dochód:
a) niski
- 2 punkty
b) średni i wyższy
1 punkt

Do zdobycia:
minimalnie 4 punkty
maksymalnie 13 punktów
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Zadanie II – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) oznaczenie kwalifikacji T. 15 - Organizacja
żywienia i usług gastronomicznych (z elementami dekoracji florystycznych oraz carvingu
w gastronomii) w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych.
1. Posiadanie świadectwa z kwalifikacji:
a) T.06
1 punkt
2. Miejsce zamieszkania:
a) obszar wiejski
2 punkty
b) obszar miejski
1 punkt
3. Wiek
a) 18 - 24 lata
1 punkt
b) 25 - 30 lat
2 punkty
c) 31 – 50 lat
3 punkty
d) 51 lat i więcej
4 punkty
4. Wykształcenie
c) co najwyżej średnie - 2 punkty
d) wyższe
1 punkt
5. Dochód:
a) niski
- 2 punkty
b) średni i wyższy
1 punkt

Do zdobycia:
minimalnie 4 punkty
maksymalnie 11 punktów

Zadanie III - Kurs na prawo jazdy:
- kat. C - (2 edycje)
- kat. C+E - (2 edycje)
- kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (2 edycje)


Warunek bezwzględny – ukończone 21 lat i posiadanie prawa jazdy kat. B

1. Miejsce zamieszkania:
a) obszar wiejski
b) obszar miejski
2. Wiek
a) 18 - 24 lata
b) 25 - 30 lat
c) 31 – 50 lat
d) 51 lat i więcej
4. Wykształcenie
a) co najwyżej średnie b) wyższe
-

2 punkty
1 punkt
1 punkt
2 punkty
3 punkty
4 punkty
2 punkty
1 punkt
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5. Dochód:
a) niski
b) średni i wyższy

-

2 punkty
1 punkt

Do zdobycia:
minimalnie 4 punkty
maksymalnie 10 punktów
Zadanie IV –
edycje)

Kurs operatora koparko-ładowarki i koparki jednonaczyniowej kl.III (2

1. Miejsce zamieszkania:
a) obszar wiejski
b) obszar miejski
2. Wiek
a) 18 - 24 lata
b) 25 - 30 lat
c) 31 – 50 lat
d) 51 lat i więcej
3. Wykształcenie
a) co najwyżej średnie b) wyższe
4. Dochód:
a) niski
b) średni i wyższy
5. Posiadane uprawnienia
a) prawo jazdy kat. Tb) prawo jazdy kat. B -

2 punkty
1 punkt
1 punkt
2 punkty
3 punkty
4 punkty
2 punkty
1 punkt
2 punkty
1 punkt
2 punkty
3 punkty

Do zdobycia:
minimalnie 4 punkty
maksymalnie 13 punktów
Zadanie V – Kurs spawania metodą MMA, MAG i TIG (2 edycje)
1. Miejsce zamieszkania:
a) obszar wiejski
b) obszar miejski
2. Wiek
a) 18 - 24 lata
b) 25 - 30 lat
c) 31 – 50 lat
d) 51 lat i więcej
3. Wykształcenie

2 punkty
1 punkt
1 punkt
2 punkty
3 punkty
4 punkty
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a) co najwyżej średnie
b) wyższe
4. Dochód:
a) niski
b) średni i wyższy

-

2 punkty
1 punkt

-

2 punkty
1 punkt

Do zdobycia:
minimalnie 4 punkty
maksymalnie 10 punktów
Przy takiej samej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku.
Po rozpatrzeniu przez Komisję Rekrutacyjną kwestionariuszy rekrutacyjnych tworzona jest
lista uczestników oraz lista rezerwowa.
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