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Cz. II Badanie motywacji – rozmowę  z kandydatem/kandydatką przeprowadza specjalista 

ds. rekrutacji: 

 

Imię i nazwisko kandydata/tki: 

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

 

Przeczytaj uważnie wszystkie stwierdzenia i zakreśl jedną odpowiedź, 

zaznaczyć krzyżykiem „x” poniżej odpowiednie pola.   

1. Czy jesteś zainteresowany/a poszerzeniem swoich kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych na 
rynku pracy?  

 

☐ tak                     ☐ nie 

2. Czy byłoby przydatne dla Ciebie doradztwo zawodowe związane z planowaniem dalszej kariery 

zawodowej i dalszej ścieżki kształcenia. 

 

☐ tak                     ☐ nie 

3. Czy chcesz brać udział w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz korzystać ze Szkolnego Punktu 

Informacji i Kariery. 

 

☐ tak                     ☐ nie 

4. Czy jesteś  przekonany/a, że odbycie dodatkowych staży/praktyk zawodowych  w przyszłości  

pomoże znaleźć dobrą pracę. 

 

☐ tak                     ☐ nie 

5. Czy chętnie poświęcasz czas na wyszukiwanie informacji dotyczących swojego zawodu (np. 

śledzisz portale/czasopisma branżowe,  czytasz książki związane z branżą). 

 

☐ tak                     ☐ nie 

6. Czy lubisz podejmować się dodatkowych zajęć/pracy z własnej inicjatywy? 

 

☐ tak                     ☐ nie 

7. Czy wypełnianie dużej ilości dokumentów nie stanowi dla Ciebie problemu? 

 

☐ tak                     ☐ nie 
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8. Czy łatwo dostosowujesz  się do określonych zasad i regulaminów i nie masz problemu z ich 

przestrzeganiem? 

 

☐ tak                     ☐ nie 

Suma punktów z cz. II Podpis oceniającego 

  
 

nie = 0 pkt, tak = 1 pkt , max 8 pkt 
Uczniowie/słuchacze placówek: 

Suma 
punktów 

Punktacja: Spełnienie kryteriów: 
 

 Tak 5 pkt  
Nie 0 pkt 

a) Posiada status ucznia/uczennicy lub 
słuchacza/słuchaczki placówki objętej 
projektem (zgodnie ze założoną liczbą na 
szkołę/kierunek) 

 

 Tak 20 pkt  
Nie 0 pkt 

b) Wypełnił/a deklaracja chęci uczestnictwa w 

projekcie - wzięcia udziału w stażu/praktyce 

oraz spotkań z doradcą zawodowym, 

 Tak 5 pkt  
Nie 0 pkt 

c) Uczy się na terenie Gminy Wrocław (osoba 

ucząca się na terenie Gminy Wrocław w 

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) - 

w placówkach objętych projektem. 

 Tak 5 pkt  
Nie 0 pkt 

d) Złożył/a komplet poprawnie wypełnionych 

dokumentów rekrutacyjnych. 

 Kobieta w zawodzie: technik 
usług fryzjerskich/fryjer – 0 pkt  
Mężczyzna w zawodzie technik 
usług fryzjerskich/fryjer – 10 pkt 
 

e) Kryterium premiujące płeć: 

płeć: mężczyzna - staż/praktyka  w 
zawodzie technik usług fryzjerskich,  
 

 Kobieta w zawodzie: technik 
informatyk – 10 pkt  
Mężczyzna w zawodzie technik 
informatyk - 0 pkt 

f) Kryterium premiujące płeć: 

płeć: kobieta - staż/praktyka w zawodzie 
technik informatyk,  

 

 0 pkt 
 

Staż w zawodzie technik bhp – decyduje 
kolejność zgłoszeń 

 Max 8 pkt 
 

Formularz motywacji  

 Razem suma punktów  
 

 

 


