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ANKIETA REKRUTACYJNA 

Dobre wykształcenie – lepsza praca 

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

w projekcie „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskim i realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. Proszę o dokładne zapoznanie się z wszystkimi pytaniami 

i udzielenie szczerych odpowiedzi poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej 

kratki:  

1. Czy odczuwa Pani/Pan potrzebę podnoszenia własnych kompetencji zawodowych? 

tak     nie     

2. Czy potrzebne jest Pani/Panu wsparcie w sprecyzowaniu planów zawodowych? 

tak      nie 

3. Czy dostrzega Pani/Pan potrzebę podnoszenia własnych umiejętności w zakresie 

planowania kariery zawodowej? 

tak     nie     

4. Które z proponowanych form wsparcia dostępnych w ramach projektu interesują 

Panią/Pana najbardziej?(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa zawodowego 

- poprzedzone doradztwem edukacyjno-zawodowym kursy podnoszące kwalifikacje 

zawodowe zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju określoną przez doradcę: 

prawo jazdy kat. B   

operator wózków jezdniowych i widłowych   

kadry i płace    

sekretarka i asystentka 

ECDL Base + ECDL Standard 

Auto CAD 

5. 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     nie mam zdania 

x 
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b) szansę na zdobycie w przyszłości atrakcyjnej pracy 

tak      nie      nie mam zdania 

c) okazję do zdobycia nowych doświadczeń 

tak      nie      nie mam zdania 

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

pracodawców 

tak      nie      nie mam zdania 

e) urozmaicenie zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole 

tak      nie      nie mam zdania 

 

Dziękuję za wypełnienie ankiety! 

 

Proszę o uzupełnienie danych osobowych: 

Imię i nazwisko  

Klasa  

Kierunek kształcenia  

Nazwa szkoły 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w 

Knurowie 
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miejscowość, data      podpis Kandydatki/Kandydata 

 

 

 

 

Liczba uzyskanych punktów:  

 

 


