
 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Chcemy umieć więcej-wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Chełmie 

ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm tel./fax. 082 565 27 06 

 

ANKIETA REKRUTACYJNA 
„CHCEMY UMIEĆ WIĘCEJ – WZROST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KLUCZEM DO 

SUKCESU” 
Dane osobowe uczestnika projektu: 
Imię (imiona): 
……………………………………….. 

Nazwisko:  
………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia:  
………………….……………………………….. 

Miejsce urodzenia:  
…………………………………………..……………………………… 

PESEL: 
…………………………………………………… 

 

Adres zameldowania: 
Miejscowość 
……………………………………… 

Ulica:  
………………………………………… 

Powiat: 
………………………………………... 

Kod pocztowy: 
………………………………………. 

Poczta: 
…………………………………………. 

Miasto/wieś: 
 

Nr tel. stacjonarnego: 
……………………………………… 

Nr tel. komórkowego: 
……………………………………….. 

E-mail: 
………………………………………. 

 

Możliwość korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych: 
W domu posiadam komputer: 
 

Posiadam komputer i Internet: 
 

Nie posiadam własnego komputera: 
 

 

Poprzez uczestnictwo w projekcie chciałbyś/chciałabyś (możesz wybrać 2 -3 odpowiedzi)  
 uzyskać dodatkowe umiejętności zawodowe lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe 

 udoskonalić umiejętności zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki 

 zwiększyć zaufanie we własne siły 

 podnieść swoje kompetencje językowe 

 poszerzyć wiedzę o organizacji imprez turystycznych 

 poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu bazy hotelowej 

 podnieść wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych i hotelarskich 

 nabyć umiejętności dekoracji wybranych grup ciast okolicznościowych 

 nabyć umiejętności obsługi programu finansowo-księgowego 

 nabyć umiejętności tworzenia stron www i ich wykorzystania dla promocji firmy 

 poszerzyć umiejętności w zakresie obsługi gości podczas imprez okolicznościowych 

 poszerzyć zakres wiadomości odnośnie zasad doboru i asortymentu potraw i deserów oferowanych w 
ramach cateringu 

 

Zaznacz stwierdzenie, które najbardziej do Ciebie pasuje: 
 
 

Wszystko, co zacznę zawsze mi się udaje, nie mam problemów w kontaktach z innymi 

 
 

Uparcie dążę do celu, prawie zawsze wszystko mi się udaje 

 
 

Staram się dążyć do celu, realizować swoje plany, choć nie zawsze mi to wychodzi 

 
 

Gdy sobie coś zaplanuje często mi to nie wychodzi, jestem nieśmiały(a) 

Oświadczenie 
Niniejszym oświadczam, że: 
1. w/w dane osobowe są zgodne z prawdą, 
2. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji projektu „Chcemy umieć więcej-

wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu” (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości wszelkich dokumentów przestawiających wizerunek mojej osoby 
(zdjęcia itp.) w celu upublicznienia tych dokumentów w takich mediach jak: Internet, prasa, telewizja. 

        

ZAŁĄCZNIK DO ANKIETY     Chełm, dnia …………………...………………………. 

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.      
           

*niepotrzebne skreślić      ……………………………………... 
(czytelny podpis) 


