
do udziału w Projekcie Językowa akademia rewitalizacyjna

Мовна академія відновлення

Kurs języka francuskiego
Курс французької мови





Чи заявляєте ви про бажання з власної ініціативи взяти участь у проекті «Мовна академія відновлення»?

4. Czy deklarujesz chęć uczestnictwa w projekcie Językowa akademia rewitalizacyjna z własnej inicjatywy?



Мовна академія відновлення.

 Językowa akademia rewitalizacyjna.



Językowa akademia rewitalizacyjna

Językowa akademia rewitalizacyjna.

Мовна академія відновлення

Мовна академія відновлення.

2. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach
w zakresie języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.



Suma przyznanych punktów:

4

Czytelny podpis
osoby rekrutującej:

1. Jakie kompetencje posiada Kandydat w zakresie języka, którego chce się uczyć?

Poziom kompetencji językowych
określony na podstawie wywiadu i/lub testu językowego (wg ESOKJ):

3. Na podstawie informacji zamieszczonych w formularzu określ liczbę punktów:

Przyznaj 3 punkty jeśli Kandydat jest osobą niepełnosprawną (na podstawie pytania 1).

2. Czy Kandydat spełnia kryteria formalne do udziału w projekcie?
   (wszystkie poniższe odpowiedzi brzmią "tak")

Czy uczy się, pracuje lub mieszka na terenie województwa łódzkiego? (na podstawie pytania 6):

Czy posiada wykształcenie co najwyżej średnie lub ma 50 lat i więcej? (wg numeru PESEL i pytania 3) 

Czy przystępuje do projektu z własnej inicjatywy? (na podstawie pytania 4):

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

nie

tak nie

Czy Kandydat podpisał oświadczenia?

Czy w dniu, w którym odbędą się pierwsze zajęcia Kandydata będzie miał on skończone 18 lat?
(wg numeru PESEL i harmonogramu dla danej grupy):

Czy formularz został wypełniony poprawnie, w tym wypełnione są wszystkie pole formularza? tak nie

Przyznaj 3 punkty, jeśli Kandydat ma ukończone 50 lat względem daty pierwszych zajęć,
w których będzie uczestniczył (na podstawie numeru PESEL).

 

Przyznaj 1 punkt jeśli Kandydat jest kobietą (parzysta przedostatnia cyfra w numerze PESEL).

KARTA OCENY
(wypełnia osoba rekrutująca)

tak nie
Czy Kandydat mieszka w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (zgodnie z podanym miejscem

zamieszkania i załącznikiem nr 1 do formularza) lub jest osobą przeniesioną z obszaru rewitalizacji
w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji? (na podstawie pytania 5): 

Przyznaj 2 punkty, jeśli Kandydat ma wykształcenie co najwyżej średnie (na podstawie pytania 3).  


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6

