
 

Projekt „Ocean wiedzy i umiejętności” współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

ANKIETA REKRUTACYJNA 

 

„Ocean wiedzy i umiejętności” 

 

Niniejsza ankieta ma na celu określenie Pani/Pana predyspozycji i motywacji 

do uczestnictwa w Projekcie „Ocean wiedzy i umiejętności”, realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Proszę o dokładne zapoznanie się z wszystkimi pytaniami i udzielenie 

szczerych odpowiedzi. 
 

 

1. Czy ma Pani/Pan sprecyzowane plany zawodowe? 

 tak    nie 

 
2. Jak ocenia Pani/Pan swoje kompetencje zawodowe? 

 wysoko   średnio   nisko 

 

3. Jak ocenia Pani/Pan swoje umiejętności planowania kariery zawodowej? 

     

 

4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń, zaznaczając właściwą odpowiedź: 

a) uważam, że mam wiele pozytywnych cech: 

       

b) często popełniam błędy: 

       

c) nie wierzę we własne siły: 

       

d) niepokoję się o swoją przyszłość: 

       

e) mam powody, aby być z siebie dumną/dumnym: 

       

f) potrafię osiągnąć to, co sobie zamierzyłam/zamierzyłem: 

       

 

5. Jakie ma Pani/Pan oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie? 

, 

rozwinięcie własnych zainteresowań, 

uzupełnienie braków powstałych podczas dotychczasowej nauki. 
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6. Czy ma Pani/Pan potrzebę zwiększenia swojej wiedzy/umiejętności? 

 tak    nie    

Jeśli tak to w zakresie jakich przedmiotów: 

matematyka, 

fizyka, 

chemia, 

biologia, 

geografia, 

j. angielski, 

j. niemiecki, 

j. hiszpański, 

j. francuski, 

j. włoski, 

j. rosyjski, 

informatyka, 

przedsiębiorczość 

 

7. Jeśli miała Pani/miał Pan trudności w nauce to, z czego one wynikały?  

kwestie finansowe rodziny – brak możliwości finansowania przez rodziców korepetycji, 

zaległości z poprzedniego roku, 

brak wiary we własne możliwości, 

inne, (jakie?)...................................................................................................... 

 

8. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń, zaznaczając właściwą odpowiedź: 

Udział w Projekcie stanowi dla mnie: 

 

a) wyzwanie, któremu chcę sprostać: 
    ie mam zdania 

b) możliwość poszerzenia swojej wiedzy: 

    ie mam zdania 

c) okazję do zdobycia nowych doświadczeń: 
    ie mam zdania 

d) urozmaicenie zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole: 

    ie mam zdania 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

Imię i Nazwisko  ………………………………………………………………………… 

Klasa    ………………………………………………………………………… 

Profil kształcenia  ………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły ………………………………………………………………………… 

 

………………………………     …………………………………. 
 miejscowość, data        podpis 

 


