
                                                                  

ANKIETA REKRUTACYJNA

do projektu

,, Młodzi kucharze na rynku pracy - praktyki zagraniczne doskonałą formą dokształcania młodzieży

i szansą na lepszą pracy’’  

w ramach projektu POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037312  

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
WYPEŁNIA UCZEŃ

I. DANE OSOBOWE UCZNIA 

Nazwisko i imię/imiona: ……………………………………………………………..……………………………

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………….….

PESEL: 

Adres zameldowania: ……………………………………………………………………………………….….

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….……….

Telefon komórkowy: ……………………………………………………………………………….………….

Telefon stacjonarny: ……………………………………………………………………………………..……

Adres e-mail: ………………………………………………………………….……………………….

Telefon rodziców/opiekunów 
prawnych: 

Matka/opiekun prawny.......................................................

ojciec/opiekun prawny: …………………………………………………… 

Dochód na osobę w rodzinie (proszę podkreślić):

 do 350 zł

 351 – 550 zł

 551 – 750 zł

 751 – 950 zł

 powyżej 951 zł

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER). 



                                                                  

II. PYTANIA ANKIETOWE

1. Jakie masz oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie? (Można zaznaczyć więcej niż 

jedną odpowiedź)

 Uzyskanie nowej wiedzy i umiejętności.

 Rozwinięcie własnych zainteresowań.

 Uzupełnienie braków powstałych w toku dotychczasowej nauki.

 Inne (jakie?)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………
   (data i podpis ucznia)

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER). 



                                                                  

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………... Klasa: ……..…….
WYPEŁNIA PEDAGOG/ PSYCHOLOG SZKOLNY

III. OPINIA PEDAGOGA/ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Nazwisko i imię pedagoga/psychologa……………………………………….…………………………………………………………

Opinia jakościowa w oparciu o test psychologiczny( 1-10 punktów):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………
(data i podpis pedagoga/psychologa)

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER). 



                                                                  

Imię i nazwisko ucznia: ……….…………………………………………………………………………………... Klasa: ……..…….
WYPEŁNIA WYCHOWAWCA KLASY

IV. OPINIA WYCHOWAWCY

Nazwisko i imię wychowawcy: …………………………….…………………………………………………………………….

Ilość punktów (1 – 10 pkt.): ……………………………….

Opinia o uczniu z uwzględnieniem pracy ucznia na rzecz szkoły i środowiska (udział w konkursach, 

współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych i lokalnych, zachowanie, współdziałanie w grupie, 

łatwość nawiązywania kontaktów, itp.):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………
(data i podpis wychowawcy)

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER). 



                                                                  

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………... Klasa: ……..…….
WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA

V. OCENY PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI
Oceny końcoworoczne uzyskane w pierwszej/drugiej klasie w roku szkolnym 2016/2017.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH

PRZEDMIOT OCENA*

Zachowanie

Język angielski/obcy

Przedmiot wiodący na kierunku

Przedmioty praktyczny (pracownia/zajęcia 
praktyczne)

SUMA:

* **

Celujący 6 pkt.

Bardzo dobry 5 pkt.

Dobry 4 pkt.

Dostateczny 3 pkt.

Dopuszczający 2 pkt.

Niedostateczny 1 pkt.

…………………………………………………. 
(data i podpis członka Komisji Rekrutacyjnej)

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER). 



                                                                  

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………... Klasa: ……..…….

VI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

VI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:

 Rozmowa przed Komisją Rekrutacyjną ( uzasadnienie wyboru szkoły etc.)

Ilość punktów (1 – 10 pkt.): ………………………..

Uzasadnienie:

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

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

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

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

 Rozmowa w języku angielskim ( umiejętność porozumiewania się i komunikacji w języku 

angielskim)

Ilość punktów (1 – 10 pkt.): ………………………..

Uzasadnienie:

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

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

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

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

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER). 



                                                                  

VII. WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA

Ilość uzyskanych punktów przez ucznia w procesie rekrutacyjnym: …………….........

Na podstawie informacji zawartych w ankiecie rekrutacyjnej stwierdza się, iż uczeń/uczennica

……………………………………………………………… kwalifikuje/ nie kwalifikuje się do udziału

w projekcie .

Uzasadnienie:

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

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

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

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: …………………………………………………………………………………………….

Członkowie: …………………………………………………………………………………………….

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

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

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

……………………………………………………
(data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER). 


