
 
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w mieście 

Mysłowice” realizowanym w ramach Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

(Europejski Fundusz Społeczny) 

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM  

ANKIETA REKRUTACYJNA 

Niniejsza ankieta składa się z dwóch części i ma na celu określenie Twoich 

motywacji i kompetencji oraz umiejętności zawodowych do uczestnictwa w 

projekcie. Proszę o dokładne zapoznanie się z wszystkimi pytaniami i udzielenie 

odpowiedzi poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej kratki: 

 

Część I 

 

1. Myślę, że moje starania o przyszłość zawodową mogą być wzorem dla innych osób. 

 tak      nie 

2. Z zaangażowaniem myślę o własnej przyszłości zawodowej.   

  tak       nie 

3.Wykorzystuję każdą okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego, które może mi się przydać   

  w przyszłości.   

 tak      nie   

4. Z myślą o przyszłej pracy staram się zdobywać nową wiedzę i umiejętności dotyczące wykonywania   

wybranego zawodu.   

 tak      nie  

5. Uważam, że uczestnictwo w projekcie ułatwi mi w przyszłości wejście na rynek pracy 

 tak      nie 

6. Wierzę, że poprzez udział w projekcie nastąpi wzrost mojej samooceny i pewności siebie 

tak      nie 

7. Zdecydowałem/am się na udział w projekcie, ponieważ mam nadzieję, że pozwoli mi to 

rozwinąć moje umiejętności społeczne. 

tak       nie 

8. Czy potrzebne Ci jest wsparcie w sprecyzowaniu planów zawodowych? 

 tak  nie 

9. Czy dostrzegasz potrzebę podnoszenia własnych umiejętności w zakresie 

planowania kariery zawodowej? 

 tak  nie 

10. W których z proponowanych form szkoleń i kursów dostępnych w ramach projektu 

chciałbyś uczestniczyć? Wskaż max. 2 spośród proponowanych dla zawodu, w którym się 

kształcisz.  

 AutoCAD  (20 godz.) - technik informatyk ; * 

 Programowania w języku JAVA  (120 godz.)-technik informatyk; * 

 Programowanie w języku Pyton (24 godz.)-technik informatyk; * 

 Kurs barmański I stopnia (24 godz.)-technik żywienia i usług gastronomicznych; * 



 
 

 Kurs programowania sterowników PLC ( godz.)- technik mechatronik; * 

 Spawanie metodą TIG (103 godz.) - technik mechanik; * 

 Spawanie metodą MAG (145 godz.)- technik mechanik; * 

 Obsługa klimatyzacji (8 godz.)-technik pojazdów samochodowych; * 

 Instalacje LPG – podstawy (8 godz.)- technik pojazdów samochodowych; * 

 Kurs obsługi wózka jezdniowego (67 godz.)- technik logistyk; * 

 Uprawnienia SEP G1 D (24 godz.)- technik elektryk; * 

 Uprawnienia SEP G1 E (24 godz.)- technik elektryk* 

 Prawo jazdy kat. B (60 godz.)- (technik informatyk, technik mechatronik ,technik elektryk, 

technik logistyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych) * 

11. Czy deklarujesz chęć uczestnictwa w miesięcznym płatnym stażu u pracodawcy? 

 tak     nie 

12. Proszę o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń, zaznaczając właściwą 

odpowiedź: 

Udział w projekcie stanowi dla mnie: 

a) możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia kwalifikacji 

 tak  nie  

b) szansę na zdobycie w przyszłości atrakcyjnej pracy 

 tak  nie  

c) okazję do zdobycia nowych doświadczeń 

 tak  nie  

d) sposobność do poszerzenia wiedzy nt. możliwości i warunków pracy u lokalnych 

pracodawców 

 tak  nie  

e) urozmaicenie zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole 

 tak  nie  
 

 

Część II 

13. Czy potrafisz wymienić umiejętności niezbędne w zawodzie w którym się kształcisz ? 

 tak  nie 

14. Czy posiadasz jakieś doświadczenie zawodowe – zdobyte podczas pracy sezonowej, stażu, 

wolontariatu? 

 tak  nie 

15. Czy odczuwasz potrzebę podnoszenia własnych kompetencji zawodowych? 

 tak  nie 

 

* dopuszcza się rekrutację w innych zawodach 

 



 
 

16. Jak oceniasz swoje obecne kompetencje zawodowe? 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

 Uważam, że są na bardzo dobrym poziomie. 

 Uważam, że są na dobrym poziomie. 

 Trudno mi określić moje kompetencje zawodowe – są ani dobre, ani złe. 

 Uważam, że są na niskim poziomie. 

 Uważam, że są na bardzo niskim poziomie. 

 

17. Jak oceniasz wzrost swoich umiejętności zawodowych w związku z już zrealizowanymi 

praktykami zawodowymi ? 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

 wysoko 

 średnio 

 nisko 

 dotychczas nie uczestniczyłem/am w praktykach zawodowych 

 

 

 

Dziękuję za wypełnienie ankiety! 

 

 
Proszę o uzupełnienie danych osobowych: 

 

Imię i nazwisko  

Klasa  

Kierunek kształcenia  

Nazwa szkoły  

 

 

……………………………. ……………………………… 

miejscowość, data podpis Kandydatki/Kandydat 

 

 

 

Liczba/suma uzyskanych punktów: 


