
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa uczniów w projekcie 

  

ANKIETA REKRUTACYJNA 

Niniejsza ankieta składa się z kilku sekcji 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 w sekcji A i B. 

Pozostałe sekcje C, D, E, F wypełniają doradca zawodowy, kierownik szkolenia praktycznego oraz 

wychowawca.  
 

Sekcja A – wypełnia uczeń/ uczennica  
 

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

wybranego zawodu.   

 tak      nie  

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

 tak      nie 

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

tak      nie 

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

moje umiejętności społeczne. 

tak       nie 

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

 tak  nie 

6. Czy dostrzegasz potrzebę podnoszenia własnych umiejętności w zakresie planowania 

kariery zawodowej? 

 tak  nie 

7. 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  

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

wolontariatu? 

 tak  nie 

 

 

 



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

praktykami zawodowymi/ stażami zawodowym ? 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

 wysoko 

 średnio 

 nisko 

 dotychczas nie uczestniczyłem/am w praktykach zawodowych 

10 . 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. 

 

11. Czy widzisz potrzebę podnoszenia swoich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy 

 tak  nie 
 

Sekcja B – wypełnia uczeń/ uczennica 

12. Czy brałeś udział w roku 2019 lub 2020 r. w: 

a)  zajęciach pozaszkolnych  

 tak  nie 

Jeśli zaznaczyłeś opcję tak – wymień zajęcia 

………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………… 

b) zajęciach pozalekcyjnych w szkole 

 tak  nie 

Jeśli zaznaczyłeś opcję tak – wymień zajęcia 

………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………… 

 
Proszę o uzupełnienie danych osobowych: 

 

Imię i nazwisko  

Klasa / Zawód  

 

……………………………. ……………………………… 

miejscowość, data podpis Kandydatki/Kandydat 



 
 

Sekcja C – wypełnia doradca zawodowy 
 

 Liczba uzyskanych punktów z sekcji A ( max 20 pkt):  

 

 Liczba uzyskanych punktów z sekcji B ( max 20 pkt):   

  

 

 

Sekcja D – wypełnia kierownik szkolenia praktycznego 

 
Średnia ocen powyżej 3,5  uzyskana z przedmiotów powiązanych z deklarowanymi kursami/zajęciami   

( max 20 pkt):  Stan na dzień ………………………………………… 

 

a) Przedmiot………………………………………………………. Średnia …………………………….. 

b) Przedmiot………………………………………………………. Średnia …………………………….. 

c) Przedmiot………………………………………………………. Średnia …………………………….. 

d) Przedmiot………………………………………………………. Średnia …………………………….. 

 

Liczba uzyskanych punktów z sekcji D ( max 20 pkt):   

 

 

Sekcja E – wypełnia wychowawca 
 

Opinia wychowawcy ( max 20 pkt).  Stan na dzień ………………………………………… 

 

a) Frekwencja ucznia na obowiązkowych zajęciach  

w miesiącu poprzedzającym wypełnienie 

 

b) Ogólna liczba punktów z zachowania 

 

 

Sekcja F – wypełnia wychowawca 

 
Średnia ocen  z przedmiotów zawodowych  uzyskanych na koniec  ostatniego okresu klasyfikacyjnego  

 
 

 

 

Podsumowanie - Wypełnia komisja rekrutacyjna 

 

 
 

 

……………………………. ……………………………… 

miejscowość, data podpis członka komisji rekrutacyjnej 

 

Imię i nazwisko  

Klasa / Zawód  

Łączna liczba punktów  


