Ankieta motywacyjna na potrzeby rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych
zawartych w ankiecie motywacyjnej w ramach projektu „Szkoła daje szansę – programy
rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu”, dla potrzeb rekrutacji uczestników
projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do
wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do projektu: „Szkoła daje szansę – programy rozwojowe dla
Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Ankieta ma na celu określenie poziomu motywacji ucznia rekrutującego się do projektu. Ankieta
podlega ocenie Komisji Rekrutacyjnej wg udzielonych przez ucznia odpowiedzi.

I. Dane osobowe uczestnika/uczestniczki
1. Imię ……………………………………………………
2. Nazwisko ……………………………………………
3. Płeć …………………………………………………….
4. Klasa …………………………………………………..
5. Szkoła Podstawowa/ Gimnazjum *
* Niepotrzebne skreślić
Prosimy o zaznaczenie w każdym z pytań tylko jednej odpowiedzi. Odpowiedzi
prosimy wziąć w kółeczko.
II. Formularz ankiety
1. Jak oceniasz siebie jako ucznia/uczennicę?
a) Bardzo dobrze
b) Dobrze
c) Dostatecznie
d) Źle
2. Jak dużo czas poświęcasz w domu na naukę?
a) Mniej niż 1 godzinę
b) Od 2-3 godzin
c) Powyżej 3 godzin
d) Wcale się nie uczę w domu
3. Jak spędzasz czas wolny po zajęciach w szkole?
a) Czytam książki
b) Gram na komputerze
c) Oglądam telewizję
d) Uprawiam sport
e) Inne (jeśli tak, należy podać jakie) ………………………………………
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4. Dokończ zdanie: Uczę się dlatego, że…
a) Rodzice/nauczyciele oczekują tego ode mnie
b) To pozwoli mi osiągnąć korzyści w przyszłości (studia, praca)
c) Lubię się uczyć
d) Inne (jeśli tak, należy podać jakie) ………………………………………
5. Jakie formy zajęć lubisz najbardziej?
a) Pracę w grupach
b) Wykład nauczyciela
c) Wystąpienia przed klasą
d) Pracę z podręcznikiem
6. Czy chętnie podejmujesz dodatkowe zajęcia z własnej inicjatywy?
a) Tak
b) Nie
7. Czy aktualnie uczestniczysz w jakichś zajęciach pozalekcyjnych?
a) Tak, w …………………………………………………………………………………………
b) Nie
8. Jak uważasz, dlaczego warto uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne?
a) Można rozwijać swoje zainteresowania
b) Można podnieść swoją ocenę z przedmiotu
c) Można przygotować się do udziału w konkursie/olimpiadzie
d) Nie warto uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne
9. W przypadku wątpliwości przy odrabianiu lekcji, sięgam do:
a) Internetu/ książek
b) Pytam rodziców/starsze rodzeństwo lub nauczyciela
c) Odpisuję zadanie z zeszytu kolegi w czasie przerwy
d) Zostawiam zadanie nierozwiązane
10. Dokończ zdanie: Najbardziej do nauki motywuje mnie:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………..
Podpis
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