Рекомендацiя
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСТУПНИКА

(заповнюється вступником)

Прізвище
Ім`я
По-батькові
Моб. тел.: + 38
+ 38

E-mail:

Я розумію, що дана рекомендація призначена тільки для адміністрації Біблійної школи “Слово Життя”. Тому добровільно
відмовляюся від права прочитання написаного у ній.

Дата

Підпис

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕКОМЕНДУЮЧОГО

(заповнюється рекомендуючим)

Прізвище
Ім`я
По-батькові
Моб. тел.: + 38
+ 38
Церква (назва):

E-mail:
Служіння:

Дякуємо Вам за згоду дати рекомендацію для вступу у Біблійну школу «Слово Життя» Вашому знайомому/знайомій. Ваші
коментарі дуже важливі для нас, адміністрація школи зверне на них особливу увагу. В цей же час ми розуміємо, що вони є
Вашою особистою думкою про характер вступника і не можуть бути кінцевими.
Будь ласка, дайте відповідь на всі нижчезадані питання якомога правдиво і детально. Ви не допоможете вступнику, якщо
приховаєте інформацію, яка може негативно вплинути на думку про нього. Зі свого боку ми зобов’язуємось зберігати у
таємниці всі свідчення, отримані від Вас.
Після заповнення рекомендації, будь ласка, вкладіть її у конверт, запечатайте його і в такому вигляді передайте свою
рекомендацію вступнику.
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1. Як давно Ви знайомі з цією людиною?
2. Ваші стосунки були:			

інтенсивними 		

близькими

поверхневими 		

випадковими		

інше

3. Хто Ви для вступника:
Церква			

Пастор			

Молодіжний лідер

			

Лідер служіння		

Інше:

Робота			

Керівник 		

Колега			

Підлеглий

Освіта			

Викладач		

Однокурсник		

Інше:

Суспільство		

Особистий друг		

Друг сім`ї		

Знайомий

			

Інше:

Лідер дом.групи

			
4. Оцініть, будь ласка, якості його/її характеру:
Чесність			

чудово

добре

середнє

погано

не знаю

Грошова відповідальність		

чудово

добре

середнє

погано

не знаю

Надійність у ділових стосунках

чудово

добре

середнє

погано

не знаю

Здатність працювати з іншими 		чудово

добре

середнє

погано

не знаю

Моральна чистота			чудово

добре

середнє

погано

не знаю

Дисциплінованість			
чудово

добре

середнє

погано

не знаю

5. Охарактеризуйте домашнє та сімейне життя вступника:
чудове		

хороше		

среднє		

не знаю

Коментарі:
6. Эмоційна стабільність:
виглядає стабільним

буває неврівноваженим

серйозні проблеми

не можу відповісти

7. Здатен/на, на Вашу думку, вести за собою людей?
сильний та здібний лідер		

середня здатність керувати

краще слідує за іншими, ніж веде

не можу відповісти

8. Чи підкоряється керівництву і владі?

ТАК

НІ

9. Чи помічали Ви які-небудь фізичні слабкості чи емоційну нестабільність у вступника, які могли б вплинути
на його/її навчання?

10. Наскільки Ви знаєте, вступник:
курить		

п`є		

вживає наркотики		
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не помічав нічого з вказаного

11. Що Ви вважаєте сильними сторонами вступника (позитивні якості):

12. Що Ви вважаєте слабкими сторонами вступника (негативні якості):

13. Чи рекомендуєте Ви цю людину?

ТАК

НІ

НЕ ВПЕВНЕНИЙ

Дата

Підпис

Згода на використання персональних данних:
Цим документом я даю свою згоду «СХЦУ “СЛОВО ЖИТТЯ”» на використання та
обробку моїх персональних данних вказаних мною у цій анкеті з ціллю розгляду
моєї заяви для приняття рішення про зарахування (відмові у зарахуванні) мене
слухачем Біблійної школи, повідомлення про прийняте рішення, направлення
кореспонденції.
Також даю свою згоду на передачу моїх персональних данних третьому обличчю
виключно у межах Закону України «Про захист персональних данних» від
01.06.2010 р. № 2297-VI.
			

П.І.Б., підпис:

			

Дата заповнення:
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