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 Nr grup 

 Ankieta rekrutacyjna 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im St. Staszica w Otwocku 
  

Tytuł: „ Uczymy się zawodu w Europie” 
Kraj stażu -  Włochy, Hiszpania 

Grupa docelowa: 60 uczestników + grupa rezerwowa 

Ankieta składa się z 3 części: pierwszą wypełnia uczeń, drugą Rodzice/Opiekunowie. Ankieta 
zostaje oddana wychowawcy, który uzupełnia ja o informacje w cz. trzeciej.  
Wypełniona ankieta zostanie przekazana komisji rekrutacyjnej do 16maja 2014 r. 

Otwock, dn……………..2014 

Część dla ucznia 

 

Imi ę i nazwisko, klasa………………………………………………………………………… 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………… 

Nazwisko wychowawcy…………………………………….………………………………… 
 

Zawód (zaznacz jedną z poniższych): 

………..Technik ekonomista 

………..Kelner 

………..Technik hotelarstwa 

………..Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Zaznacz właściwe odpowiedzi przy numerze  pytania lub odpowiedzi TAK/NIE. 

 

Część A - organizacyjna: 

1. Czy byłeś/byłaś kiedyś za granicą Polski?  TAK/NIE  

2. Czy jesteś objęty/objęta ubezpieczeniem społecznym? (Czy rodzice pracują, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub są zarejestrowani bezrobotni)? TAK/NIE  

3. Czy masz dokument uprawniający Cię do poruszania się po terenie UE (dowód 
osobisty lub paszport/)? TAK/NIE  

4. Czy zapoznałeś/zapoznałaś się już z celami projektu (ulotka informacyjna o projekcie) 
TAK/NIE   

5. Może chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się czegoś jeszcze (3 najważniejsze wg Ciebie 
informacje): 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Część B: 

1. Jakich języków obcych się uczysz? 
…………………………….……………………………………………………………. 

2. Czy potrafiłbyś/potrafiłabyś porozumieć się z obcokrajowcem, który pyta Cię np. o 
drogę na ulicy? TAK/NIE  

3. Ile godzin tygodniowo poświęcasz na naukę języka obcego…………………………… 

4. Czy masz w domu dostęp do odtwarzacza CD?   TAK/NIE 

 

Część C:  

1. Czy poinformowałeś/poinformowałaś już rodzinę o planowanym wyjeździe na staż?
 TAK/NIE 

2. Jeśli tak to napisz, jaka była  reakcja rodziny na wyjazd: 

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

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

3. Czy masz w domu dostęp do komputera?   TAK/NIE 

4. Czy masz w domu dostęp do Internetu?  TAK/NIE 

5. Czy korzystasz z poczty e-mail?    TAK/NIE 

6. Jeśli masz dostęp do Internetu, to czy możesz korzystać ze SKYPE’a w domu/miejscu 
zamieszkania bliskich?     TAK/NIE 

7. Czy obawiasz się czegoś podczas wyjazdu? Jeśli tak to napisz czego? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

8. Napisz  jakiej pomocy przed wyjazdem oczekujesz ze strony szkoły: 

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

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

Część D:  

1. Czy pełnisz jakieś  funkcje w  klasie, np.: gospodarz klasy/ zastępca/ skarbnik lub 
inne? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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2. Czy działasz w samorządzie uczniowskim?           TAK/NIE  
 

3. Czy działasz w wolontariacie  szkolnym? Jeśli tak, to w jakim zakresie? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. Czy pracujesz jako wolontariusz poza szkołą? Jeśli tak, to gdzie? Co robisz? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

5. Czy w obecnym lub poprzednim roku brałeś/brałaś udział w konkursach szkolnych? 
Jeśli tak, w jakich? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

6. Czy uzyskałeś/uzyskałaś wyróżnienie lub nagrodę? Jeśli tak, to jaką? 

…………………………………………………………………………………………. 

7. Czy w obecnym lub poprzednim roku brałeś/brałaś udział w konkursach 
pozaszkolnych? Jeśli tak, to w jakich? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

8. Czy uzyskałeś/uzyskałaś wyróżnienie lub nagrodę? Jeśli tak, to jaką? 

…………………………………………………………………………………………. 

9. Czy działasz w  kołach zainteresowań? Jeśli tak, to w jakich? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

10. Czy bierzesz aktywny udział w wydarzeniach szkolnych – akademie, dni otwarte, 
warsztaty, spotkania, szkolne imprezy okolicznościowe itp.? Jeśli tak, w jakich 
wydarzeniach i jaką rolę pełnisz? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

Część dla rodziców: 

1. Czy wyrażają Państwo zgodę na wyjazd syna/córki na 3-tygodniowy staż zawodowy 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (program pokrywa 
koszt przygotowania pedagogiczno-językowo-kulturowego, w tym kursu języka 
włoskiego  lub hiszpańskiego, koszty przejazdu i pobytu (zakwaterowania i 
wyżywienia), ubezpieczenia. Program stażu będzie integralną częścią umowy o 
odbycie stażu. 

TAK / NIE   (właściwe zakreślić) 

2. Jaki był dochód miesięczny na 1 członka  rodziny w 2013 rok? 
…………………………………………………………………………………….. 

3. Gdzie  Państwo mieszkacie?(właściwe podkreślić)                         Wieś/miasto 
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4. Czy dziecko boryka się z problemami zdrowotnymi, np.: choroby przewlekłe / 
niepełnosprawność?                                       TAK / NIE 

Część dla wychowawców: 

1. Jaką średnią ocen uzyskał/a uczeń/uczennica z przedmiotów zawodowych? 
 
Za ostatni semestr.............................................................................................................. 
Za poprzedni rok szkolny ………………………………………………………………. 

2. Jaką ocenę z zachowania uzyskał/a uczeń/uczennica? 
 
w ostatnim semestrze………………………………………………………………….. . 
w poprzednim roku szkolnym………………………………………………………….. 

3. Opinia wychowawcy (postawa ucznia/uczennicy)  

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

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

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

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

 

Data…......05.2014 r.   Podpis wychowawcy……………………………. 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
 


