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Wstęp 
Edukacja zawodowa młodzieży to proces angażujący szereg instytucji funkcjonujących w syste-
mie oświaty oraz środowisko pracodawców. W jej ramach można wyróżnić etapy teoretycznej  
i praktycznej nauki zawodu oraz system egzaminacyjny. Za teoretyczną naukę zawodu odpowia-
dają szkoły oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. W praktyczną część nauki 
zawodu angażują się przede wszystkim szkoły (nauka w ramach warsztatów szkolnych), centra 
kształcenia praktycznego oraz pracodawcy. Podsumowaniem kształcenia zawodowego jest eg-
zamin, którego zadaniem jest sprawdzenie przygotowania do wykonywania zawodu. Egzaminy 
organizowane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, izby rzemieślnicze oraz 
Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Duży poziom skomplikowania systemu szkolnictwa zawodowego, w tym mnogość zaangażo-
wanych w niego instytucji powoduje, że zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania jest sprawą 
niezwykle trudną. Jednocześnie tylko harmonijna współpraca wszystkich aktorów daje szansę na 
sukces, czyli dobre przygotowanie młodzieży - absolwentów szkół zawodowych do radzenia sobie 
na rynku pracy. By osiągnąć ten sukces, niezbędne jest ciągłe obserwowanie i diagnozowanie zmie-
niającej się sytuacji. Dlatego też w ramach Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 
zdecydowaliśmy się na prowadzenie cyklicznych (corocznych) analiz szkolnictwa zawodowego. 

Pod koniec 2008 r. przeprowadziliśmy dwa badania, których celem było opisanie współpracy 
szkół zawodowych z pracodawcami w ramach praktycznej nauki zawodu. Podsumowaniem oby-
dwu badań była publikacja „Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca”?, w której – obok wyników 
badań – znalazł się również opis systemu kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnie-
niem praktycznej nauki zawodu. Stała się ona wstępem do pogłębionej analizy praktycznej nauki 
zawodu w Małopolsce. Jej elementem – oprócz niniejszego opracowania – jest badanie losów ab-
solwentów szkół zawodowych, którego celem jest pokazanie, jak kształtuje się kariera edukacyjno-
zawodowa młodzieży. 

„Nauka zawodu w małopolskich szkołach 2009” – publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce 
– to przede wszystkim próba opisu, poprzez różnorodne dane i wskaźniki, specyfiki systemu 
praktycznej nauki zawodu w Małopolsce. Można ją również traktować jako kolejny krok zmierza-
jący do wypracowania metody regularnego opisu zjawisk zachodzących w ramach praktycznej 
nauki zawodu w naszym regionie. Zawarte w niej dane i informacje mogą być wykorzystane mię-
dzy innymi jako element planowania i monitoringu dla wielu działań podejmowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwłaszcza w Priorytecie IX, w którym istnieje możliwość 
uzyskania wsparcia finansowego dla całego wachlarza przedsięwzięć, zmierzających do popra-
wy sytuacji szkolnictwa zawodowego. Zaproponowane w tegorocznej analizie rozwiązania nie 
są z pewnością doskonałe. Zastrzeżenia autorów zostały opisane w metodologii po to, by mo-
gły zostać uwzględnione w kolejnych opracowaniach poświęconych praktycznej nauce zawodu.  
Liczymy również na Państwa uwagi.

Mamy nadzieję, że rozpoczęta przez nas praca przyczyni się do rozwoju szkolnictwa zawodo-
wego w Małopolsce.

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
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Wykaz używanych skrótów 
CKP – centra kształcenia praktycznego
ECDL – European Computer Driving Licence – Europejski Certyfikat Umiejętności  
  Komputerowych
GUS – Główny Urząd Statystyczny
OHP – ochotnicze hufce pracy
OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PUP – powiatowe urzędy pracy
SIO – System Informacji Oświatowej 
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I. Metodologia opracowania

Opracowanie „Nauka zawodu w małopolskich szkołach 2009” jest analizą da-
nych zastanych, zawierającą informacje dotyczące praktycznej nauki zawodu 
i egzaminu zawodowego. W głównej mierze opiera się na danych przekaza-
nych przez instytucje uczestniczące w szeroko rozumianym kształceniu zawo-
dowym. 

W rozdziale drugim znalazły się dane dotyczące absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz 
Głównego  Urzędu Statystycznego (GUS). 

Rozdziały trzeci, czwarty i piąty powstały dzięki informacjom przeka-
zanym przez szkoły zawodowe. Za pośrednictwem starostw powiatowych / 
urzędów miast została skierowana do nich prośba o uzupełnienie arkusza da-
nymi z roku szkolnego 2008/2009 o praktycznej nauce zawodu, doradztwie 
zawodowym oraz zajęciach pozalekcyjnych. Uzupełnione arkusze odesłały 
153 zespoły szkół z 20 na 22 małopolskie powiaty. Szczegółowe informacje 
o liczbie placówek oświatowych, które pomogły przygotować opracowanie, 
znajdują się w tabeli poniżej. 

Ze względu na niejednolitą interpretację arkusza, służącego do zbierania 
danych oraz luki w danych przekazanych przez szkoły zestawienia prezento-
wane w niniejszej publikacji należy interpretować jakościowo. 
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Dodatkowo brak informacji z powiatu tarnowskiego i proszowickiego po-
woduje, że niemożliwe jest wyciąganie wniosków na poziomie całego woje-
wództwa.

Rozdział szósty, poświęcony egzaminom zawodowym, łączy dane pozy-
skane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (OKE) oraz izb rze-
mieślniczych. Informacje udostępnione przez Wydział Egzaminów Zawodo-
wych OKE pozwoliły przygotować zestawienia dotyczące egzaminów prze-
prowadzonych przez tę instytucję w latach 2006-2009. 

Liczba szkół w powiatach, które przesłały arkusze

Źródło: Opracowanie własne NZMS11-09-01/2009

Powiat liczba szkół

m. Kraków 28

oświęcimski 23

nowosądecki 11

m. Tarnów 9

wadowicki 9

m. Nowy Sącz 9

bocheński 8

olkuski 8

gorlicki 7

myślenicki 6

brzeski 5

chrzanowski 5

suski 5

dąbrowski 4

krakowski 4

limanowski 4

miechowski 3

tatrzański 3

nowotarski 1

wielicki 1

ogółem 153
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Dzięki uprzejmości izb rzemieślniczych, w tym:
n	Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie (zwanej dalej 

izbą krakowską)
n	Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 

(zwanej dalej izbą tarnowską)
n	Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu (zwanej dalej izbą no-

wosądecką)
możliwe było przeprowadzenie analizy egzaminów czeladniczych i mi-

strzowskich. Dodatkowo izby przygotowały krótkie podsumowania doświad-
czeń rzemiosła w zakresie praktycznej nauki zawodu, których fragmenty zo-
stały przytoczone w treści opracowania.  
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II. W jakich zawodach kształci się 
w Małopolsce?

Dopasowanie edukacji do sytuacji na rynku pracy to trudne zadanie. Ot-
wieranie nowych kierunków kształcenia i zamykanie starych wymaga czasu 
i pociąga za sobą znaczne koszty, ponadto nie jest łatwo przewidywać jacy 
pracownicy będą potrzebni w przyszłości. 

Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że od kilku lat wśród 
osób kończących ponadgimnazjalne szkoły zawodowe dominują technicy: 
ekonomiści, mechanicy, żywienia i gospodarstwa domowego, informatycy 
i elektronicy. Natomiast w zasadniczych szkołach zawodowych: kucharze ma-
łej gastronomii, mechanicy, sprzedawcy, fryzjerzy i cukiernicy. Popularność 
poszczególnych zawodów jest podobna w całym regionie, o czym świadczą 
poniższe mapki. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SIO za www.mz.praca.gov.pl
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Trzeba przy tym zauważyć, że większość małopolskiej młodzieży preferuje 
naukę w szkołach ogólnokształcących. Wśród osób kończących szkoły po-
nadgimnazjalne (licea ogólnokształcące, licea profilowane, zasadnicze szkoły 
zawodowe i technika) w 2008 roku 50% stanowili absolwenci liceów i co waż-
ne, na przestrzeni ostatnich czterech lat ich odsetek stale się zwiększał, głów-
nie kosztem mniejszego zainteresowania liceami profilowanymi. W  pozosta-
łych szkołach sytuacja w latach 2005-2008 zmieniała się jedynie nieznacznie. 
Udział absolwentów techników w ogóle absolwentów ustabilizował się na 
poziomie około 26%, w zasadniczych szkołach zawodowych w okolicach 
17%, przy czym widać znaczne zróżnicowanie pomiędzy powiatami w tym 
względzie: w miastach Krakowie i Tarnowie ponad 60% absolwentów ukoń-
czyło w 2008 roku licea, a w powiecie proszowickim odsetek ten wyniósł już 
tylko 21%. Szczegółowe dane prezentuje poniższa mapka. 

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce
(łącznie ze szkołami specjalnymi)

* łącznie ze specjalnymi szkołami przysposabiającymi do pracy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS - Bank Danych Regionalnych NZMS11-09-04/2009
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27%

16%
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47%
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50%
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7%

licea technika zasadnicze szkoły

zawodowe*

licea profilowane

2005 2006 2007 2008
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III. Praktyczna nauka zawodu 
w roku szkolnym 2008/2009

Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. W opi-
nii wielu przedsiębiorców w szkołach ciągle zbyt mało uwagi poświęca się 
kształceniu praktycznemu. Środowisko szkolne zauważa natomiast, że prob-
lemy z praktyczną nauką zawodu wynikają ze zbyt małej liczby pracodawców 
zaangażowanych w kształcenie oraz zbyt małej liczby nowoczesnych centrów 
kształcenia praktycznego (CKP)1. Brak CKP umiejscowionych w pobliżu szkół 
i trudności ze znalezieniem firm, które chciałyby współpracować ze szkołami 
zawodowymi powodują, że szkołom ciężko zapewnić nowoczesne pracow-
nie, w których młodzież mogłaby uczyć się zawodu w praktyce2. 

Praktyczna nauka zawodu dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej or-
ganizowana jest w formie zajęć praktycznych, dla uczniów technikum i szko-
ły policealnej w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (zobacz 
poniżej). 

1 Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP): organizuje zajęcia praktyczne dla uczniów szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu; organizuje 
zajęcia uzupełniające w zakresie nauki zawodu dla młodocianych; kształci w formie modułowej, zgod-
nie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego. 

2 Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? Raport z badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez mało-
polskich przedsiębiorców, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2009. 
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3.1 Zajęcia praktyczne
Z danych pochodzących ze 153 szkół zawodowych w Małopolsce wynika, że 
zajęcia praktyczne najczęściej odbywają się w warsztatach szkolnych. Niemal 
w całości w tej formie realizowane są w zawodach takich jak: technik techno-
logii odzieży, technik urządzeń sanitarnych, technik mechanizacji rolnictwa, 
kucharz czy technik obsługi turystycznej. Ciężar praktycznej nauki zawodu 
spoczywa na szkolnych pracowniach również w przypadku wielu zawodów 
robotniczych3, m. in. mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych 
oraz montera elektronika. 

Zaangażowanie pracodawców w prowadzenie zajęć praktycznych jest naj-
większe w zawodach: sprzedawca, piekarz, fryzjer i rzeźnik-wędliniarz. W tych 
zawodach najczęściej przedsiębiorcy odpowiadają za całość kształcenia prak-
tycznego młodych ludzi, zatrudniając ich jako młodocianych pracowników 
i ucząc zawodu przez cały okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej (2 lub 3 
lata) kilka dni w tygodniu. 

3 zawody robotnicze: kończą się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub egzaminem czeladni-
czym, tutaj w rozumieniu węższym: zawody, których wykonywania uczy się w zasadniczej szkole zawodowej

Formy praktycznej nauki zawodu

Źródło: Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca?,
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2009, str. 11. NZMS11-09-06/2009

Formy praktycznej
nauki zawodu Czas trwania Cele Organizator

zajęcia praktyczne

wymiar godzin określa

dyrektor szkoły na podstawie

ramowego planu nauczania,

zajęcia odbywają się

systematycznie w ciągu roku

szkolnego (przez cały okres

nauki zawodu)

opanowanie

umiejętności

zawodowych

niezbędnych do

podjęcia pracy

w danym zawodzie

szkoła zawodowa, Centrum

Kształcenia Praktycznego,

Ochotnicze Hufce Pracy,

pracodawca (rzemieślnicy

i nierzemieślnicy),

indywidowalne

gospodarstwo rolne

praktyki zawodowe

wymiar czasowy (dwa-cztery

tygodnie w przedostatnim lub

ostatnim roku nauki) określa

program nauczania dla

zawodu i typu szkoły

zastosowanie

i pogłębienie zdobytej

wiedzy i umiejętności

zawodowych

w rzeczywistych

warunkach pracy

pracodawca (rzemieślnicy

i nierzemieślnicy),

indywidowalne

gospodarstwo rolne
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Zatrudnianie młodocianych w ponad 100 zawodach zawartych w Klasy-
fikacji Zawodów Szkolnictwa oraz Klasyfikacji Zawodów i Specjalności dla 
Potrzeb Rynku Pracy od wielu lat pozostaje domeną organizacji rzemieślni-
czych. Zdaniem nowosądeckiej izby rzemiosła:

Zainteresowanie młodzieży nauką rzemiosła na przestrzeni ostatnich trzech 
lat wyraźnie wzrosło. Liczba umów zawartych z młodocianymi pracownikami 
zwiększyła się pomiędzy 2006 a 2007 rokiem o 11%, a pomiędzy 2007 a 2008 
o kolejne 5%. Wraz ze wzrostem zainteresowania młodzieży przybywało tak-
że pracodawców chętnych do prowadzenia zajęć praktycznych: z 2 000 pra-
codawców w 2006 roku do 2 586 w 2008 roku. Coraz większe zaangażowanie 
przedsiębiorców w praktyczną naukę zawodu jest ważne między innymi dla-
tego, że jak wskazuje tarnowska izba: 

„Całokształt przygotowania zawodowego [w rzemiośle – przyp. red.]  nie zamyka się 
tylko w wyznaczonych przez prawo ramach. Nauka zawodu to także wychowanie i etyka 
zawodowa przejawiająca się w rzetelności, uczciwości, sumienności, punktualności 
i wielu innych cechach mających wpływ na kształtowanie właściwych postaw młodego 
człowieka – przyszłego absolwenta nauki zawodu”. 

„Z informacji przez nas posiadanych około 40% absolwentów Rzemieślniczej Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej podjęło dalszą edukację (…). Pozostałe osoby podjęły pracę 
(w Polsce i zagranicą). Ponadto z przeprowadzonych przez nas analiz wynika, że około 
70% osób pracujących już w skali danego roku, otrzymuje zatrudnienie w zakładach, 
w których odbywali praktyczną naukę zawodu lub w innych”. 

Praktyczna nauka zawodu w rzemiośle

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski NZMS11-09-07/2009

Rzemieślnicy prowadzący praktyczną naukę zawodu

dla młodocianych pracowników
2000 8% 2167 19% 2586

Umowy zawarte z młodocianymi pracownikami 5655 11% 6303 5% 6624

Młodociani pracownicy przystępujący do egzaminu,

(przygotowanie teoretyczne w szkole)
2452 -14% 2098 -5% 1989

Młodociani pracownicy przystępujący do egzaminu,

(przygotowanie na kursach)
192 1% 193 1% 194

2006 zmiana
06/07 2007 zmiana

07/08 2008
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W przypadku zawodów nauczanych w technikum i szkole policealnej za-
angażowanie przedsiębiorców w prowadzenie zajęć praktycznych jest dużo 
mniejsze. Najczęściej pracodawcy przyjmują w swoich firmach techników 
ogrodników, techników usług kosmetycznych oraz techników technologii 
żywności. 

Zajęcia praktyczne poza warsztatami szkolnymi i zakładami pracy mogą 
odbywać się także w centrach kształcenia praktycznego. W Małopolsce obec-
nie funkcjonują placówki w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu, 
Olkuszu4 oraz Nawojowej5. Z dostępnych danych wynika, że z CKP w roku 
szkolnym 2008/2009 współpracowały szkoły z 11 powiatów. 

CKP stanowią bazę do zajęć praktycznych przed wszystkim w zawodach: 
technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik inżynierii 
środowiska i melioracji, technik informatyk, elektromechanik czy betoniarz. 

4 otwarte 1 września 2009 roku
5 rolnicze CKP działające przy Zespole Szkół Rolniczych
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3.2 Praktyki zawodowe
Niezależnie od zawodu wszyscy uczniowie techników i szkół policealnych 
mają obowiązek realizować krótkie praktyki zawodowe. W czasie dwóch 
lub czterech tygodni spędzonych u pracodawcy uczniowie pogłębiają swo-
ją wiedzę i uczą się stosować ją w warunkach zakładu pracy. W roku szkol-
nym 2008/2009 średnio na praktykach u jednego przedsiębiorcy przebywało 
dwóch uczniów, przy czym zaznaczają się spore różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi zawodami. W zawodach takich jak: technik leśnik, technik górnictwa 
podziemnego, technik technologii odzieży czy technik technologii drewna 
na jednego przedsiębiorcę przypadało więcej niż 10 uczniów, co mogło wy-
nikać z angażowania się w kształcenie dużych zakładów, które są w stanie 
przyjąć większą liczbę uczniów. Z drugiej strony w zawodach: technik bez-
pieczeństwa i higieny pracy, technik agrobiznesu czy technik obsługi tury-
stycznej u jednego przedsiębiorcy w praktykach uczestniczyło nie więcej niż 
dwóch uczniów, co z kolei może wynikać ze sporej liczby mniejszych zakła-
dów, przyjmujących uczniów na praktyki. 

Część małopolskich szkół oferuje swoim uczniom możliwość odbywania 
praktyk poza granicami kraju. W roku szkolnym 2008/2009 takich szkół było 
osiemnaście: po trzy szkoły z Krakowa i powiatów oświęcimskiego i bocheń-
skiego oraz po jednej szkole z powiatów: wadowickiego, tatrzańskiego, su-
skiego, nowosądeckiego, myślenickiego, miechowskiego, krakowskiego, 
brzeskiego oraz Nowego Sącza. 
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W praktykach zagranicznych uczestniczyli przede wszystkim ucznio-
wie technikum. Jedynie szkoła zawodowa z Nowego Sącza zorganizowała 
praktyki także dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej - kształcących się 
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Ogółem w praktykach za-
granicznych w roku szkolnym 2008/2009 wzięło udział 266 uczniów, przede 
wszystkim technicy hotelarstwa i architektury krajobrazu. Młodzież najczęś-
ciej wyjeżdżała do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Austrii. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez małopolskie szkoły NZMS11-09-09/2009

technik górnictwa podziemnego technik technologii drewna

technik technologii odzieży technik leśnik

technik architektury krajobrazu technik mechatronik

technik mechanik technik ochrony fizycznej

technik elektronik technik rolnik

technik elektryk technik budownictwa

kelner technik hotelarstwa

technik technologii żywności technik żywienia i gospodarstwa domowego

technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

powyżej 10 uczniów

pomiędzy 5 a 10 uczniów

mniej niż 5 uczniów

technik drogownictwa technik usług fryzjerskich

technik ochrony środowiska technik informatyk

kucharz technik geodeta

technik ekonomista technik teleinformatyk

technik handlowiec technik obsługi turystycznej

technik logistyk technik administracji

technik inżynierii środowiska i melioracji technik agrobiznesu

technik organizacji usług gastronomicznych technik organizacji reklamy

technik urządzeń sanitarnych technik prac biurowych

technik bezpieczeństwa i higieny pracy
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Zawody, w których uczniowie uczestniczyli w praktykach zawodowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez  małopolskie szkoły

kelner

6%

mechanik pojazdów

samochodowych

3%

technik rolnik

2%

kucharz

8%

technik mechanik

11%

technik leśnik

11%

technik

budownictwa

9%

technik

mechanizacji

rolnictwa

1%

inne

4%

technik hotelarstwa

35%

technik

architektury

krajobrazu

13%

Zagraniczne praktyki zawodowe (w roku szkolnym 2008/2009)

NZMS11-09-11/2009

Kraj liczba szkół współpracujących z przedsiębiorcami z danego kraju
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IV. Zajęcia pozalekcyjne

Zdecydowana większość szkół organizuje uczniom czas nie tylko podczas 
obowiązkowych lekcji, ale także po ich zakończeniu. Szkoły najczęściej pro-
ponują młodzieży dodatkowe zajęcia sportowe: koszykówkę, siatkówkę, piłkę 
nożną, tenis stołowy. Niektóre placówki wzbogaciły swoją ofertę o zajęcia 
taneczne, strzeleckie, pływanie, sztuki walki czy jazdę konną. Uogólniając, 
małopolskie szkoły oferują uczniom do wyboru trzy dyscypliny sportu, nato-
miast rekordziści z powiatu nowosądeckiego aż dwanaście. 

Zajęcia pozalekcyjne oferowane przez małopolskie szkoły [% szkół]

*szkoły specjalne (n=4) wyłączone z analizy
** połączone kategorie technikum i technikum uzupełniające
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez małopolskie szkoły NZMS11-09-12/2009

sportowe przedmiotowe

rozwijające zainteresowania przygotowujące do zawodu

77%

54%

79%

85%

70%

59%

82%

55%

67%

39%

75%

66%

49%

44%

54%

45%

ogółem

szkoła policealna

technikum**

zasadnicza zawodowa*
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Obok zajęć sportowych 70% szkół prowadzi dla młodzieży pozalekcyjne 
zajęcia przedmiotowe. Skierowane są one przede wszystkim do uczniów 
technikum, przygotowujących się do egzaminu dojrzałości, stąd nacisk na 
takie przedmioty jak: język polski, matematyka, biologia, geografia. Średnio 
w roku szkolnym 2008/2009 młodzież mogła wybierać pomiędzy czterema 
przedmiotami, często mając do dyspozycji również zajęcia językowe i infor-
matyczne. 40% małopolskich szkół zadeklarowało, że w trybie pozalekcyj-
nym nauczało języków obcych – najczęściej angielskiego, w drugiej kolej-
ności niemieckiego, rzadziej włoskiego, hiszpańskiego czy rosyjskiego. Spora 
część szkół prowadziła dla uczniów kółka informatyczne, przy czym tylko nie-
liczne wskazały na możliwość zdobycia certyfikatu ECDL (European Compu-
ter Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) - po 
dwie szkoły z powiatów oświęcimskiego i gorlickiego. 

W powiecie wadowickim w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogli 
uczestniczyć w kursie AutoCAD’a (program komputerowy wykorzystywany 
do dwuwymiarowego i trójwymiarowego wspomagania projektowania). Na-
tomiast w powiecie chrzanowskim (jedna szkoła) i gorlickim (jedna szkoła) 
mogli ubiegać się o certyfikaty Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Ogólnie 
rzecz biorąc, połowa małopolskich szkół oferowała młodzieży dodatkowe 
zajęcia zawodowe, np. kurs barmański, kurs spawalniczy, kurs wózków wid-
łowych i wiele innych, które podwyższają kwalifikacje uczniów.

Większość szkół zadbała także o zajęcia rozwijające zainteresowania ucz-
niów – niezwiązane bezpośrednio z kierunkiem kształcenia. Około 60% or-
ganizowało dla młodzieży specjalne koła, np. teatralne, przyrodnicze, euro-
pejskie, filmowe, wolontariackie, dziennikarskie, turystyczne, recytatorskie, 
parlamentarne, muzyczne. Poza tym angażowało uczniów w działalność Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, Ligi Ochrony Przyrody czy klubów honorowego 
krwiodawstwa. Średnio uczniowie mogli wybierać spośród dwóch propozy-
cji. 10% szkół oferowało młodzieży pięć lub więcej zajęć rozwijających zain-
teresowania.

Zajęcia pozalekcyjne stanowią ważny element kształcenia młodzieży. Zróż-
nicowana oferta pozwala uczniom nie tylko rozwijać zainteresowania, ale tak-
że zdobywać kwalifikacje, które mogą okazać się bardzo pomocne na rynku 
pracy. Małopolskie szkoły zawodowe w zdecydowanej większości zdają się 
być tego świadome, gdyż jedynie 6% z nich w roku szkolnym 2008/2009 nie 
prowadziło żadnych dodatkowych zajęć. 
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V. Doradztwo zawodowe

Zajęcia zawierające elementy doradztwa zawodowego dla młodzieży prowa-
dzone są przez ponad 2/3 szkół zawodowych w województwie małopolskim. 
Ponadto, większość szkół nie ogranicza się do jednej formy doradztwa zawo-
dowego, lecz oferuje swoim uczniom więcej sposobności do rozmowy na te-
mat przyszłości zawodowej. W doradzanie uczniom angażują się najbardziej 
zasadnicze szkoły zawodowe – ponad 85% z nich prowadzi zajęcia zawierają-
ce elementy doradztwa zawodowego. W przypadku technikum i technikum 
uzupełniającego jest to niespełna 80% szkół (w tym 70% prowadzi więcej 
niż jedną formę doradztwa). Szkoły policealne wykazują w tym przypadku 
najmniejszą aktywność – mniej niż 40% organizuje takie zajęcia dla swoich 
wychowanków.

W większości przypadków rozmowy z uczniami na temat ich przyszłości 
zawodowej odbywają się na lekcjach wychowawczych (w 33% szkół) lub na 
spotkaniach z pedagogiem szkolnym (w 32% szkół). W ten sposób doradztwo 
zawodowe jest organizowane przez 2/3 szkół. Z całą pewnością takie spotka-
nia są korzystne zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, którzy zyskują 
wiedzę na temat potrzeb i problemów swoich wychowanków. Dobrze byłoby 
jednak, by uczniowie mieli również szansę na rozmowę z wykwalifikowanym 
doradcą zawodowym, posiadającym szeroką wiedzę na temat lokalnego ryn-
ku pracy, specyfiki poszukiwania pracy w danym zawodzie, a także zagad-
nień związanych z autoprezentacją. Tymczasem tylko w niespełna 10% szkół 
zatrudniony jest na stałe doradca zawodowy. Prawie 8% szkół współpracuje 
od czasu do czasu z doradcami zawodowymi z powiatowych urzędów pracy 
(PUP), w niektórych szkołach działają również szkolne ośrodki kariery.
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Jeśli chodzi o poszczególne typy szkół, to w zasadniczych szkołach zawo-
dowych oraz w technikach dominuje doradztwo zawodowe w formie spo-
tkań z pedagogiem szkolnym oraz lekcji wychowawczych, natomiast w przy-
padku szkół policealnych zajęcia odbywają się najczęściej w formie spotkań 
z doradcą zawodowym zatrudnionym w szkole. W szkołach policealnych 
stosunkowo popularne są również spotkania z pedagogiem szkolnym oraz 
usługi świadczone przez szkolne ośrodki kariery. W niektórych technikach 
organizowane są co jakiś czas spotkania z doradcą zawodowym z PUP, nieco 
rzadziej doradca zawodowy zatrudniany jest przez szkołę. Szkolne ośrodki 
kariery występują w niespełna 5% techników oraz zasadniczych szkół zawo-
dowych.

Wśród innych form doradztwa zawodowego prowadzonego w szkołach 
dominowały przede wszystkim spotkania z pracodawcami oraz wizyty w za-
kładach pracy. Niektórzy uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w:
n	targach edukacyjnych,
n	spotkaniach z przedstawicielami uczelni wyższych,
n	dniach otwartych uczelni wyższych,
n	warsztatach prozawodowych dotyczących m. in. sposobów poszukiwania 

pracy,
n	szkoleniach organizowanych przez pracodawców,
n	spotkaniach z kierownikiem szkolenia praktycznego,
n	wizytach w powiatowym urzędzie pracy,
n	wizytach w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
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n	spotkaniach z doradcą zawodowym ze starostwa powiatowego,
n	inicjatywach realizowanych przez kluby aktywności zawodowej,
n	dniach przedsiębiorczości oraz lekcjach dotyczących podstaw przedsię-

biorczości,
n	testach psychologicznych oceniających predyspozycje do zawodu.

Dla realizacji tych inicjatyw niektóre ze szkół wykorzystują wsparcie unijne 
dostępne w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) – działania w ra-
mach IX Priorytetu PO KL są ukierunkowane m.in. na podnoszenie atrakcyj-
ności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Także szkoły prowadzone przez rzemiosło kładą nacisk na doradztwo. Na 
przykład: 

Zajęcia zawierające elementy doradztwa zawodowego najchętniej prowa-
dzą szkoły z Krakowa, powiatu oświęcimskiego, nowosądeckiego, gorlickiego 
oraz wadowickiego.

NZMS11-09-14/2009

„Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tarnowie podejmuje szereg działań 
zachęcających młodzież do podjęcia dalszej nauki czy też pracy. Pomocne w uzyska-
niu pracy po zakończeniu szkoły jest z pewnością zapewnienie dostępu do doradztwa 
zawodowego, np. poprzez organizowanie – w trakcie trwania nauki w szkole – zajęć, 
spotkań, pogadanek, na temat wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej lub sposobu po-
szukiwania pracy po zakończeniu szkoły (…). Jednocześnie staramy się przekonywać 
uczniów do gromadzenia doświadczenia zawodowego, nie tylko w formie obowiązko-
wej praktycznej nauki zawodu (np. poprzez łączenie nauki z pracą – choćby dorywczą 
i wakacyjną)”. 
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VI. Egzaminy zawodowe

Egzamin zawodowy stanowi ważny etap edukacji: podsumowuje proces 
kształcenia i potwierdza, czy zdający nabył w toku nauki wystarczające kwa-
lifikacje do podjęcia pracy w swoim zawodzie. W Małopolsce egzaminy za-
wodowe organizują:
a. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – egzamin potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe
b. Izby Rzemieślnicze: Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izba 

Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie oraz 
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu – egzamin czeladni-
czy i mistrzowski

c. Małopolski Kurator Oświaty – egzamin kwalifikacyjny dający tytuł zawodowy6.

6 Więcej na temat organizacji egzaminów zawodowych w raporcie: Nauka Zawodu. Szkoła czy pracodawca? 
Raport z badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2009.
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6.1 Egzaminy zawodowe w Małopolsce 
organizowane przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną w Krakowie 
W latach 2006-2009 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przepro-
wadziła egzaminy zawodowe w 127 zawodach (w tym 78 zawodach naucza-
nych w technikum oraz 49 nauczanych w zasadniczej szkole zawodowej). 
Egzaminy składały się z dwóch etapów: pisemnego oraz praktycznego. Do 
etapu pisemnego przystąpiło łącznie 18 740 uczniów z zasadniczych szkół 
zawodowych oraz 58 374 z techników7 i szkół policealnych. W przypadku 
części praktycznej było to 17 030 uczniów szkół zawodowych oraz 59 886 
uczniów techników i szkół policealnych. Największy wzrost liczby przystępu-
jących do egzaminów OKE miał miejsce w roku 2007, potem utrzymywała się 
ona na stałym poziomie.

Zawody, w których uczniowie techników i szkół policealnych najczęściej 
przystępowali do egzaminów organizowanych przez Okręgową Komisję Eg-
zaminacyjną (dane za 2009 rok), to: technik ekonomista, technik mechanik, 
technik informatyk oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego.

7 technika obejmują w tym rozdziale zarówno technika „zwykłe” jak i technika uzupełniające

Uczniowie techników i szkół policealnych przystępujący
do egzaminu zawodowego OKE w 2009 roku według zawodu
(dane dotyczą przystępujących do obydwu części egzaminu)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie NZMS11-09-15/2009
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W przypadku zasadniczej szkoły zawodowej do egzaminów OKE przystę-
powali w pierwszej kolejności uczniowie kształcący się w zawodach: kucharz 
małej gastronomii, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych oraz 
murarz.

W przypadku większości zawodów występowały znaczne różnice pomię-
dzy liczbą uczniów, którzy przystępowali do części praktycznej, a liczbą tych, 
którzy zdecydowali się na część pisemną. Wynika to z faktu, że część pisemna 
egzaminu jest warunkiem koniecznym przystąpienia do części praktycznej, 
a nie wszystkim uczniom udało się pokonać ten pierwszy etap. Dodatkowo, 
uczniowie mają możliwość rozłożenia sesji egzaminacyjnej na lata (część pi-
semną zdają w jednym roku, część praktyczną w następnym). I tak na przy-
kład w 2009 roku więcej uczniów techników i szkół policealnych przystąpiło 
do praktycznej części egzaminu niż do części pisemnej. Wyjątkiem był je-
dynie zawód technik handlowiec. W zasadniczych szkołach zawodowych sy-
tuacja była odwrotna – więcej uczniów przystąpiło do części pisemnej, niż 
praktycznej. 

Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych przystępujący
do egzaminu zawodowego OKE w 2009 roku według zawodu
(dane dotyczą przystępujących do obydwu części egzaminu)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
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Jeśli przyjrzeć się zmianom liczby osób przystępujących do egzaminu za-
wodowego organizowanego przez OKE, to w przypadku uczniów techników 
i szkół policealnych w latach 2007-2009 w niektórych zawodach sięgały one 
nawet kilkuset procent. Największe zmiany występowały w takich zawodach, 
jak technik administracji, technik informatyk i kucharz, gdzie gwałtownemu 
wzrostowi liczby zdających w 2007 roku (technik administracji - dziewięcio-
krotny wzrost, technik informatyk - siedmiokrotny), towarzyszył spadek lub 
bardzo niewielki wzrost w roku kolejnym. Utrzymującą się tendencję spad-
kową liczby przystępujących do egzaminu od 2006 roku można natomiast 
zaobserwować w zawodzie technik elektronik.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE w Krakowie NZMS11-09-17/2009

technikum i szkoła policealna zasadnicza szkoła zawodowa

2009
część

pisemna

część

praktyczna

część

pisemna

część

praktyczna

technik ekonomista 1726 1835 kucharz małej gastronomii 1520 1383

technik mechanik 1329 1385 sprzedawca 966 951

technik informatyk 1265 1318
mechanik pojazdów

samochodowych
583 530

technik żywienia

i gospodarstwa domowego
1064 1131 murarz 288 254

technik hotelarstwa 899 1058 ślusarz 137 122

technik budownictwa 776 842 cukiernik 134 119

technik elektronik 710 772
monter instalacji

i urządzeń sanitarnych
124 118

technik handlowiec 699 698 elektromechanik 112 94

technik usług kosmetycznych 626 631 stolarz 109 97

kucharz 510 524
mechanik-monter

maszyn i urządzeń
97 91

technik administracji 447 494 posadzkarz 96 89

technik elektryk 400 438 inne 796 745

technik usług fryzjerskich 389 422

technik organizacji usług

gastronomicznych
377 372

inne 4502 4914
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W przypadku zawodów nauczanych w zasadniczej szkole zawodowej rów-
nież występują duże zróżnicowania w liczbie przystępujących do egzami-
nów. Wśród najpopularniejszych zawodów stały wzrost (zarówno jeśli chodzi 
o część pisemną, jak i praktyczną) obserwowany jest jedynie w zawodzie ku-
charza małej gastronomii. W pozostałych zawodach zauważalne są większe 
bądź mniejsze wahania. Większe wahania liczby osób przystępujących do 
części pisemnej dotyczą następujących zawodów: murarza, ślusarza,  mon-
tera instalacji i urządzeń sanitarnych oraz elektromechanika. Patrząc na część 
praktyczną trzeba odnotować, że z roku na rok przybywa osób przystępują-
cych do egzaminu w zawodzie ślusarza. W zawodzie posadzkarza, po dyna-
micznych wzrostach w latach 2007-2008, w 2009 roku nastąpił spadek liczby 
przystępujących do egzaminu. Warto wspomnieć jeszcze o monterze insta-
lacji i urządzeń sanitarnych, gdyż spośród wszystkich zawodów robotniczych 
to właśnie ten zawód charakteryzuje się największą dynamiką zmian. 

Zmiana liczby uczniów techników i szkół policealnych
przystępujących do egzaminu zawodowego OKE
w najpopularniejszych zawodach 2006-2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE w Krakowie NZMS11-09-18/2009

część pisemna część praktyczna

łącznie:

część pisemna

i praktyczna

06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 07/08 08/09

technik ekonomista 14% -7% -20% 14% -9% -13% -10% -18%

technik mechanik 8% 10% -13% 12% 17% -16% 11% -15%

technik informatyk 738% -2% 60% 745% 3% 61% -4% 63%

technik żywienia i gospodarstwa domowego 45% 0% -11% 47% 3% -8% 0% -11%

technik hotelarstwa 66% -2% 14% 74% 5% 19% -3% 13%

technik budownictwa 11% 8% -4% 13% 13% 0% 10% -5%

technik elektronik -11% -23% -21% -8% -23% -14% -24% -18%

technik handlowiec 30% -12% -3% 30% -15% 0% -16% -2%

technik usług kosmetycznych 0% 25% -1% 0% 29% -4% 25% -3%

kucharz 110% 6% 70% 110% 10% 69% 5% 67%

technik administracji 942% -2% -20% 947% 9% -21% -2% -22%

technik elektryk 15% -19% 10% 10% -12% 19% -14% 10%

technik usług fryzjerskich 0% 54% 31% 0% 54% 42% 52% 32%

technik organizacji usług gastronomicznych 19% 0% -11% 19% 1% -13% 0% -15%
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Nie wszyscy, którzy przystąpili do egzaminów w OKE, mogli cieszyć się 
z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje. Uczniom technikum i szkoły poli-
cealnej największe problemy sprawiła część praktyczna, natomiast uczniom 
zasadniczej szkoły zawodowej część teoretyczna (patrz wykresy poniżej).  

Za wyjątkiem technika informatyka we wszystkich najpopularniejszych za-
wodach nauczanych w technikum i szkole policealnej uczniowie lepiej radzili 
sobie z teorią niż praktyką. W 2009 roku najwyższą zdawalność egzaminu 
teoretycznego (pisemnego) odnotowano w zawodzie technik ekonomista, 
kucharz i technik usług fryzjerskich. Najgorzej z teorią radzili sobie wspo-
mniani już technicy informatycy oraz technicy elektrycy. 
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Część praktyczna najwięcej kłopotów sprawiła technikom: elektronikom, 
handlowcom, mechanikom (niewiele ponad 40% uczniów otrzymało pozy-
tywny wynik spośród zdających w 2009 roku). Zdecydowanie najmniej kło-
potów z praktyką mieli kucharze, a także technicy: żywienia i gospodarstwa 
domowego, usług fryzjerskich oraz administracji. Porównując zdawalność 
części pisemnej i praktycznej można zauważyć ogromną różnicę, jaka zazna-
cza się pomiędzy obiema częściami w zawodach technika handlowca i tech-
nika elektronika. Rozdźwięk między zdawalnością teorii (na poziomie ponad 
80%) i praktyki (około 40%) może wskazywać na problemy z praktyczną na-
uką zawodu w tych dwóch przypadkach.  Tym bardziej, że na przestrzeni lat 
2006-2009 sytuacja ulegała pogorszeniu. 

Zdawalność części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego
w 2009 rokuw ród uczniów techników i szkó policealnychś ł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE w Krakowie NZMS11-09-20/2009
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Generalnie można  zauważyć, że w 2009 roku w porównaniu do lat ubie-
głych nastąpił spadek poziomu zdawalności w wielu zawodach nauczanych 
w technikach i szkołach policealnych. Z roku na rok coraz gorzej z częścią 
teoretyczną radzą sobie osoby zdające w zawodzie technika mechanika 
i technika hotelarstwa. W 2009 roku niepokojąco spadł (mimo wcześniejszych 
wzrostów) odsetek osób, które zaliczyły teorię w następujących zawodach: 
technik informatyk, technik elektryk, technik usług kosmetycznych. Lepiej 
niż w roku ubiegłym poradzili sobie z teorią technicy ekonomiści, kucharze 
i technicy organizacji usług gastronomicznych. Biorąc pod uwagę część prak-
tyczną, należy zauważyć dynamiczny wzrost odsetka zdających w zawodach 
technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia i gospodarstwa 
domowego, technik hotelarstwa, technik administracji i kucharz. Natomiast 
systematycznie spada zdawalność nie tylko wśród techników handlowców, 
ale także techników organizacji usług gastronomicznych. 
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Jak już zostało wspomniane, uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 
lepiej radzą sobie z częścią praktyczną niż teoretyczną. Patrząc na wyniki 
z 2009 roku widać, że w żadnym z najpopularniejszych zawodów poziom 
zdawalności części praktycznej nie spadł poniżej 80%. Warto również zauwa-
żyć, że w grupie zawodów robotniczych zaznaczają się niewielkie różnice pod 
względem zdawalności części praktycznej i teoretycznej. Właściwie jedynie 
wśród elektromechaników można mówić o pewnych problemach z przygo-
towaniem teoretycznym, gdyż zaledwie 48% osób spośród ogółu uczniów, 
którzy przystąpili do egzaminu pisemnego w tym zawodzie, uzyskało wynik 
pozytywny. 

W przypadku elektromechanika widać także największe wahania w pozio-
mie zdawalności części teoretycznej (spadek w 2007 roku do 20%, następnie 
wzrost odsetka zdających do 75% w 2008 i kolejny spadek w 2009 do 48%). 
W pozostałych zawodach różnice są dużo mniejsze. W zawodach takich jak 
posadzkarz, sprzedawca czy mechanik pojazdów samochodowych systema-
tycznie poprawia się zdawalność teorii. Zdawalność praktyki w latach 2006-
2009 właściwie nie ulegała większym wahaniom, pozostając na bardzo wyso-
kim, bo około 90-procentowym  poziomie. 
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Egzamin zawodowy weryfikuje nie tylko pracę ucznia, ale także szkoły. 
W 2009 roku do egzaminu OKE przystąpiła młodzież ze szkół zawodowych 
rozlokowanych we wszystkich powiatach województwa małopolskiego. Zde-
cydowaną większość tych szkół stanowiły szkoły publiczne (69% na pozio-
mie technikum i szkoły policealnej oraz 80% na poziomie zasadniczej szkoły 
zawodowej). Poniższe tabele prezentują udziały szkół publicznych i niepu-
blicznych w ogóle szkół, które zgłosiły młodzież do egzaminu w OKE. Dane 
zostały pokazane w rozbiciu na najpopularniejsze zawody. 
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6.2 Egzaminy czeladnicze organizowane 
przez izby rzemieślnicze
W latach 2006-2008 izby rzemieślnicze przeprowadziły egzaminy czeladnicze 
w 49 zawodach. Łącznie podeszły do nich 7 764 osoby8. W tym czasie spadała 
liczba osób przystępujących do egzaminów czeladniczych: pomiędzy 2007 
a 2006 rokiem o 12% oraz o 10% między 2008 a 2007 rokiem. Najwięcej eg-
zaminów przeprowadzono w zawodach: fryzjer, piekarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, cukiernik, stolarz, murarz oraz blacharz samochodowy. 

8 Łącznie młodociani pracownicy i osoby dorosłe. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski
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Wśród siedmiu najpopularniejszych zawodów najbardziej zmniejszyła się 
liczba osób przystępujących do egzaminu czeladniczego na piekarza i cukier-
nika. Niewielkie spadki można zauważyć w liczbie przystępujących do egza-
minu fryzjerskiego. Wyraźny jest natomiast wzrost liczby osób, które ubiega-
ły się o dyplom w zawodzie murarza. Warto również wspomnieć o monterze 
instalacji i urządzeń sanitarnych oraz malarzu-tapeciarzu, w których to zawo-
dach  osób zdających przybywało z roku na rok i to w szybkim tempie. 

Egzaminy czeladnicze organizowane przez małopolskie izby charakteryzu-
ją się bardzo wysoką zdawalnością. Z ogółu osób, które w trzech ostatnich 
latach podeszły do nich, ponad 90% otrzymało dyplom. Jak wskazuje nowo-
sądecka izba rzemieślnicza: 

„W latach 2006-2008 w pierwszym terminie nie udało się złożyć z wynikiem pozytyw-
nym egzaminu czeladniczego średnio 12% młodocianych kandydatów ubiegających się 
o ten tytuł. W wyniku egzaminów poprawkowych w drugim i trzecim terminie prawie 
wszyscy młodociani zakończyli przygotowanie zawodowe uzyskaniem tytułu czelad-
nika. Wymagało to znacznego zaangażowania ich pracodawców, którzy pomogli im 
powtórzyć i uzupełnić wiedzę z tych zagadnień, z których otrzymali ocenę niedostatecz-
ną na egzaminie w pierwszym terminie”. 
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Najwyższa zdawalność (pomiędzy 2006 a 2008 rokiem) niezmiennie od-
notowywana jest w zawodzie elektryka. Wszyscy, którzy w ciągu trzech lat 
podeszli do egzaminu w tym zawodzie, uzyskali wynik pozytywny. W pozo-
stałych zawodach w 2008 roku można zauważyć niższą zdawalność niż w la-
tach ubiegłych. Spadek dotknął przede wszystkim mechaników pojazdów 
samochodowych, piekarzy i lakierników. Wyjątek stanowią elektromechani-
cy pojazdów samochodowych, którzy w 2008 roku lepiej poradzili sobie na 
egzaminie.

Zdawalność egzaminu czeladniczego
w wybranych zawodach (lata 2006-2008)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski NZMS11-09-29/2009
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6.3 Egzaminy mistrzowskie organizowane 
przez izby rzemieślnicze
Izby rzemieślnicze oprócz egzaminów czeladniczych przeprowadzają tak-
że egzaminy mistrzowskie. Tytuł mistrza potwierdza poziom wiadomości 
i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego i otwiera drogę do 
szkolenia młodocianych pracowników. 

Zainteresowanie egzaminem mistrzowskim w małopolskich izbach na 
przestrzeni ostatnich lat zmieniało się. W 2007 roku było wyższe o 27% niż 
w roku 2006, z kolei w 2008 roku w stosunku do 2007 mniejsze o 28%. Ogó-
łem do egzaminu mistrzowskiego w latach 2006-2008 przystąpiły 904 osoby, 
najwięcej w zawodach: fryzjer, kucharz, stolarz, mechanik pojazdów samo-
chodowych i murarz. 

Przystępujący do egzaminu mistrzowskiego
w latach 2006-2008 (według izb rzemieślniczych)

2006 zmiana 06/07 2007 zmiana 07/08 2008

izba tarnowska 77 22% 94 -26% 70

izba krakowska 91 43% 130 -50% 65

izba nowosądecka 116 18% 137 -9% 124

ogółem 284 27% 361 -28% 259

Przystępujący do egzaminu mistrzowskiego
w 2008 roku według zawodu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski NZMS11-09-31/2009
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W trzech ostatnich latach dynamicznie przybywało osób przystępujących 
do egzaminów mistrzowskich w zawodach fryzjer i stolarz. Największy spa-
dek zainteresowania egzaminem odnotowano natomiast wśród kamieniarzy, 
kucharzy i cukierników. 

Zdawalność egzaminu mistrzowskiego, podobnie jak egzaminu czelad-
niczego, pozostaje na bardzo wysokim, 90-procentowym poziomie. W za-
wodach takich, jak stolarz, cieśla czy ślusarz wszyscy, którzy w latach 2006-
2008 ubiegali się o tytuł mistrza, taki tytuł otrzymali. W porównaniu do lat 
ubiegłych w 2008 roku zmniejszył się natomiast odsetek osób, które zdały 
egzamin mistrzowski na fryzjerów oraz monterów instalacji i urządzeń sani-
tarnych. 

Mistrzowie, którzy po zdanym egzaminie decydują się prowadzić szkolenie 
młodocianych pracowników, mogą liczyć na wsparcie izb rzemieślniczych. 
Jak wskazuje krakowska izba:

Zmiana liczby osób przystępujących do egzaminu mistrzowskiego
w wybranych zawodach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski NZMS11-09-32/2009

nazwa zawodu 2006 zmiana
06/07 2007 zmiana

07/08 2008

fryzjer 39 28% 50 10% 55

kucharz 63 -22% 49 -84% 8

stolarz 19 42% 27 30% 35

mechanik pojazdów samochodowych 23 30% 30 -20% 24

murarz 12 133% 28 -11% 25

kamieniarz 13 54% 20 -90% 2

technolog robót wykończeniowych w budownictwie 7 100% 14 -14% 12

piekarz 12 0% 12 -33% 8

cukiernik 14 -21% 11 -55% 5

ogółem 284 27% 361 -28% 259
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„Odbywa się to m. in. na drodze szeroko pojmowanego doradztwa i spraw organi-
zacyjnych. Służy temu m. in. na bieżąco aktualizowana dokumentacja związana ze 
szkoleniem młodocianych pracowników, która zawiera przykładowo informacje o stanie 
zatrudnienia młodocianych, liczbie wolnych miejsc na naukę zawodu itp. Baza ta zawie-
ra również programy nauczania dla poszczególnych zawodów, dzienniczki praktycznej 
nauki zawodu oraz pełną dokumentację pracowniczą do prawidłowego zatrudniania 
pracowników młodocianych (…) mistrzowie mają możliwość korzystania z porad 
prawnych związanych ze zmieniającymi się bądź niejasnymi kwestiami przygotowania 
zawodowego młodocianych (…) Mają również możliwość pogłębiania swojej wie-
dzy i zapoznawania się z nowościami technologicznymi, innowacjami, aby następnie 
w  ramach swojej pracy dydaktycznej przekazywać je uczniom”.

Zdawalność egzaminu mistrzowskiego
w wybranych zawodach (lata 2006-2008)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski NZMS11-09-33/2009
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VII. Podsumowanie 
i najważniejsze wnioski

Opracowany wiosną 2009 roku raport „Nauka zawodu. Szkoła czy pracodaw-
ca?” pokazał, jak wiele problemów wiąże się z organizacją praktycznej nauki 
zawodu. Warsztaty szkolne często dysponują niewystarczającą bazą techno-
dydaktyczną i nie mają środków finansowych, by ją uzupełnić czy zmoder-
nizować. Centra kształcenia praktycznego niejednokrotnie nie zapewniają 
kontaktu z realiami prawdziwego zakładu pracy, poza tym w Małopolsce jest 
zbyt mało takich placówek. Z kolei przedsiębiorcy w wielu przypadkach trak-
tują uczniów jako tanią siłę roboczą9. Zapewnienie młodzieży, a w kontekście 
kształcenia ustawicznego także i dorosłym, odpowiednich warunków, w któ-
rych nauczano by zawodu, jest zatem zadaniem niezwykle trudnym. 

Z tego punktu widzenia systematyczny przegląd przebiegu praktycznej 
nauki zawodu wydaje się wielce pożądany i potrzebny. Stąd też niniejsze 
opracowanie – bazując na informacjach przekazanych przez szkoły i izby 
rzemieślnicze – pokazuje, jak w roku szkolnym 2008/2009 wyglądały zajęcia 
praktyczne i praktyki zawodowe w Małopolsce. Dodatkowo zostały w nim za-
warte informacje dotyczące zajęć pozalekcyjnych i doradztwa zawodowego 
oraz rozdział poświęcony egzaminom zawodowym, które weryfikują umie-
jętności nabyte w trakcie kształcenia.

9 Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? Raport z badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez mało-
polskich przedsiębiorców, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2009, s. 37.
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Z przeprowadzonych na potrzeby opracowania analiz wynika, że: 
n	Zajęcia praktyczne dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, tech-

ników i szkół policealnych odbywają się najczęściej w szkolnych warszta-
tach.

n	Przedsiębiorcy, jeżeli decydują się prowadzić zajęcia praktyczne, to naj-
częściej poprzez zatrudnienie młodocianych pracowników na podstawie 
umowy o pracę. Taka forma dominuje w zawodzie sprzedawcy oraz w za-
wodach rzemieślniczych: piekarz, fryzjer, rzeźnik-wędliniarz.

n	Rośnie zainteresowanie nauką rzemiosła: w latach 2006-2008 zwiększyła się 
zarówno liczba przedsiębiorców (zrzeszonych w izbach rzemieślniczych), 
zatrudniających młodocianych pracowników, jak i liczba umów zawiera-
nych z młodocianymi pracownikami. 

n	Centra kształcenia praktycznego ze swoimi pracowniami stanowiły bazę 
praktycznego kształcenia zawodowego dla szkół z 11 powiatów, w około 
40 zawodach.

n	Na obowiązkowych dla uczniów technikum i szkoły policealnej prakty-
kach zawodowych  przebywało u jednego przedsiębiorcy średnio dwóch 
uczniów. Kilka szkół (przede wszystkim z miasta Krakowa oraz powiatów 
oświęcimskiego i bocheńskiego) zorganizowało dla młodzieży praktyki za-
graniczne. 

n	W 2009 roku do egzaminu zawodowego w OKE podeszło około 16 000 
osób kończących technikum i szkołę policealną oraz niespełna 5 000 koń-
czących zasadniczą szkołę zawodową. Absolwenci szkół zawodowych ra-
dzili sobie na egzaminie bardzo dobrze – w przypadku większości zawo-
dów zdawalność części teoretycznej i praktycznej wyniosła powyżej 80%. 
Ci, którzy nie otrzymali oceny pozytywnej, problemy mieli przede wszyst-
kim z teorią. Jeśli chodzi o absolwentów  technikum i szkoły policealnej, 
to ogólnie rzecz biorąc zdali egzamin zawodowy gorzej niż absolwenci 
zasadniczej szkoły zawodowej, przy czym w tym wypadku problem stano-
wiła najczęściej część praktyczna. Wynika to zapewne z faktu, iż młodzież 
z techników przygotowuje się głównie do egzaminu maturalnego i konty-
nuowania  nauki w szkole wyższej.

n	Izby rzemieślnicze, według ostatnich dostępnych danych, w 2008 roku prze-
prowadziły egzaminy czeladnicze dla 2 273 osób – najwięcej w zawodach 
fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych. Zdawalność w przypadku 
większości zawodów oscylowała w okolicach 90%. O tytuł mistrza w zawo-
dzie w 2008 roku ubiegało się 259 osób – niemal wszyscy go otrzymali. 

n	Zdecydowana większość małopolskich szkół organizuje dla młodzieży za-
jęcia pozalekcyjne. Najpopularniejsze są dodatkowe zajęcia sportowe i roz-
wijające zainteresowania, niezwiązane bezpośrednio z uczonym zawodem. 
W znacznej części szkół młodzież może także uczestniczyć w dodatkowych 
zajęciach przedmiotowych (np. matematyka, język polski), językowych 
(przeważa język angielski), informatycznych (w trzech szkołach możliwość 
uzyskania certyfikatu ECDL), z przedsiębiorczości i ekonomii. Połowa szkół 
zadeklarowała, że oferuje swoim uczniom pozalekcyjne kursy zawodowe. 
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n	Małopolskie szkoły zawodowe oferują swoim uczniom szeroko rozumiane 
doradztwo zawodowe, przede wszystkim w formie spotkań z pedagogiem 
szkolnym i rozmów w czasie lekcji wychowawczych. Niestety, w większości 
szkół brakuje profesjonalnego doradcy, który mógłby przybliżyć uczniom 
specyfikę poszukiwania pracy w danym zawodzie, przygotować do pisania 
życiorysu i listu motywacyjnego oraz pokazać, jak przekonać do siebie pra-
codawcę w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Część szkół lukę tę wypełnia 
spotkaniami z doradcą z powiatowego urzędu pracy lub mobilnego cen-
trum informacji zawodowej. 

Szczegółowa i aktualna informacja pozwala lepiej planować politykę edu-
kacyjną i trafnie kierować formy wsparcia, przewidziane m. in. w Programie 
Operacyjnym Kapitał Ludzki. Dlatego też niniejsze opracowanie będzie przy-
gotowywane cyklicznie, jako podsumowanie przebiegu praktycznej nauki za-
wodu po skończonym roku szkolnym. W przyszłej edycji na pewno zostanie 
uszczegółowiony arkusz, który posłużył do zbierania danych ze szkół, dzięki 
czemu możliwe będzie wyciągnięcie bardziej precyzyjnych wniosków. Liczy-
my również na to, że w przyszłym roku wszystkie szkoły w województwie 
zechcą przekazać potrzebne do analizy informacje, gdyż tyko na podstawie 
pełnych danych możliwy jest dokładny opis sytuacji w regionie. 
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