
Ankieta rekrutacyjna do udziału w projekcie 

Gates and Keys

w ramach programu ERASMUS+

edukacja szkolna  -  partnerstwa strategiczne  -  współpraca szkół

Wypełnia uczeń

I  Dane osobowe ucznia

Nazwisko i imię / imiona    …………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia     ………………………………………………………….
PESEL                                 ………………………………………………………….
Adres zameldowania            ………………………………………………………….
Adres zamieszkania               …………………………………………………………
Telefon komórkowy           ………………………………………………………….
Telefon stacjonarny           ………………………………………………………….
Adres email                       ………………………………………………………….
Telefon do rodziców / prawnych opiekunów       matka / opiekun prawny …………………...
        ojciec / opiekun prawny …………………...

II  Pytania ankietowe

1.  Jakie masz oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie? Możesz zaznaczyć więcej
niż jedną odpowiedź.
 Uzyskanie wiedzy
 Zdobycie umiejętności
 Rozwinięcie własnych zainteresowań
 Poznanie innych kultur
 Inne? (jakie?)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

2.  Zakreśl kółkiem jeden preferowany kraj, który chciałabyś/chciałbyś odwiedzić.

  Anglia   Dania    Niemcy    Turcja     Węgry     Włochy

                                                                    ……..………………………………………
                                                                                                  data i podpis ucznia
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Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………   klasa:  …….

Wypełnia wychowawca klasy

III Opinia wychowawcy

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

Opinia o uczniu uwzględniająca zaangażowane ucznia w pracę na rzecz szkoły i środowiska,
udział  w konkursach,  współpracę  przy organizacji  uroczystościach  szkolnych  i  lokalnych,
zachowanie, współdziałanie w grupie, umiejętność nawiązywania kontaktów, itp.
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Czy rekomenduje Pan / Pani uczennicę / uczenia do udziału w projekcie?     TAK  /  NIE  *
Proszę wybrać właściwą odpowiedź zaznaczając kółkiem.

……………………………………………

       podpis wychowawcy
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Imię i nazwisko ucznia: …………………………………   klasa: ……..

Wypełnia nauczyciel języka angielskiego

IV Opinia nauczyciela języka angielskiego

Nazwisko i imię nauczyciela: ……………………………………………

Opinia o uczniu uwzględniająca umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, a także
sumienność, aktywność na lekcji, zaangażowanie w naukę przedmiotu oraz umiejętność pracy
w parach i grupie.   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………

       podpis nauczyciela
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Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………   klasa: …….
 

Rozmowa kwalifikacyjna

Liczba punktów: ……

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wypełnia komisja rekrutacyjna

Liczba punktów uzyskanych przez ucznia w procesie rekrutacyjnym: ………………….
Na podstawie  informacji  zawartych  w ankiecie  rekrutacyjnej  stwierdza  się,  że  uczennica/
uczeń …………………………………………. kwalifikuje się / nie kwalifikuje się do udziału
w projekcie Gates and Keys.

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Członkowie:                                                ……………………………………………

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

                                                                                                  

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

           (Data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)


