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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

ANKIETA REKRUTACYJNA 

„Mam zawód – mam pracę w regionie” 

Niniejsza ankieta ma na celu określenie Pani/Pana predyspozycji i motywacji  
do uczestnictwa w Projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”, realizowanym w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 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. Czy koniecznośd dojazdu na szkolenie zawodowe stanowi dla Pani/Pana przeszkodę do wzięcia 
w nim udziału? 

 tak  nie   nie mam zdania 

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

 wysoko  średnio  nisko 

5. Czy kiedykolwiek korzystała/korzystał Pani/Pan z usług doradcy zawodowego? 

 tak  nie   

6. Proszę ustosunkowad się do poniższych stwierdzeo, zaznaczając właściwą odpowiedź: 

a) Uważam, że mam wiele pozytywnych cech 
 tak  nie   nie mam zdania 

b) Często popełniam błędy 
 tak  nie   nie mam zdania 

c) Nie wierzę we własne siły 
 tak  nie   nie mam zdania 

d) Niepokoję się o swoją przyszłośd 
 tak  nie   nie mam zdania 

e) Mam powody, aby byd z siebie dumną/dumnym 
 tak  nie   nie mam zdania 

f) Potrafię osiągnąd to, co sobie zamierzyłam/zamierzyłem 
 tak  nie   nie mam zdania 

 7. Które z proponowanych form wsparcia dostępnych w ramach Projektu interesują Panią/Pana 
najbardziej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
 doradcze zajęcia grupowe przygotowujące do efektywnego poruszania się po rynku pracy 

 indywidualne konsultacje mające na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego 

 praktyczna nauka zawodu zorganizowana w zakładach pracy 

 kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 

 zajęcia dodatkowe, m.in. z zakresu języków obcych, technologii informacyjnych 

 zajęcia uzupełniające braki wiadomości z przedmiotów szkolnych 

 wizyty studyjne u pracodawców, prezentujące realia pracy w danym zawodzie 

 kursy dostępne na platformie e-learningowej. 
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8. Proszę ustosunkowad się do poniższych stwierdzeo, zaznaczając właściwą odpowiedź: 

Udział w Projekcie stanowi dla mnie: 

a) wyzwanie, któremu chcę sprostad 

 tak  nie   nie mam zdania 

b) szansę na znalezienie w przyszłości atrakcyjnej pracy 

 tak  nie   nie mam zdania 

c) możliwośd poszerzenia swojej wiedzy 

 tak  nie   nie mam zdania 

d) okazję do zdobycia nowych doświadczeo 

 tak  nie   nie mam zdania 

e) urozmaicenie zajęd dydaktycznych realizowanych w szkole 

 tak  nie   nie mam zdania 

9. Z podanych par stwierdzeo proszę wybrad te, które w większym stopniu dotyczą Pani/Pana 
osoby. 
 Jestem wytrwała/wytrwały 

w dążeniu do celu 

  Szybko się zniechęcam, jeśli coś 

mi się nie udaje 

 Jestem osobą pracowitą 
 

 Wolę się nudzid niż ciężko pracowad 

 Lubię wykonywad 

nieskomplikowane zadania 

 

 
 Lubię wykonywad zadania trudne 

 

 

Dziękuję za wypełnienie ankiety! 

 

Proszę o uzupełnienie danych osobowych: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….……………. 

Klasa ………………………………………………………………………………………….……………. 

Kierunek kształcenia ………………………………………………………………………………………….……………. 

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

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

 

  

  

 

..............................................................                     ............................................................. 

              miejscowośd i data                                     podpis Kandydata 

 

 
Liczba uzyskanych punktów:         

 

 


