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Wstęp

Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2011/2012 to podsumowanie 

trzeciej edycji badania, którego głównym zamierzeniem jest identyfi kacja losów edukacyj-

no-zawodowych młodzieży. Za pośrednictwem ankiety uczniowie dzielą się informacjami 

na temat swoich planów na najbliższą przyszłość. Oświadczenie zawierające dane osobowe 

służy do kontaktu z nimi, gdy będą poza murami szkoły i tym samym pozwala na weryfi ka-

cję zadeklarowanych zamierzeń. 

Raport, który trzymają Państwo w ręce, oprócz zarysowania tego, co uczniowie chcą robić 

po ukończeniu szkoły, wskazuje również na przygotowanie ich do pełnienia nowych ról. 

Badane były takie kwestie jak udział w zajęciach pozalekcyjnych, korepetycjach i dodat-

kowych kursach zawodowych, angażowanie się w pracę w trakcie nauki szkolnej, znajo-

mość języków obcych, chęć przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje 

zawodowe oraz korzystanie z doradztwa zawodowego. Wszystkie te obszary wpływają na 

przebieg kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży. 

W drugim etapie badania, które odbędzie się wiosną 2013 roku, możliwe będzie określenie, 

na ile plany uczniów spełniły się oraz w jakim stopniu do urzeczywistnienia wcześniej okre-

ślonego scenariusza przyczyniła się aktywność podejmowana w trakcie nauki. Odpowiedź 

na to pytanie pokaże nauczycielom i młodzieży, co warto robić w szkole zawodowej, by 

lepiej poradzić sobie na rynku pracy czy podczas dalszej edukacji. 

Oddając publikację w Państwa ręce chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które 

do jej powstania się przyczyniły. Szczególne podziękowania składamy uczniom, którzy zgo-

dzili się podzielić z nami swoimi opiniami na temat nauki w szkole zawodowej oraz nauczy-

cielom i dyrektorom szkół zawodnych – za przychylne odniesienie się do idei badania. Bez 

nich realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Zachęcając Państwa do lektury 

raportu, chcielibyśmy zaprosić do dalszej współpracy przy realizacji badania absolwentów 

oraz kolejnych badań dotyczących szkolnictwa zawodowego. 

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
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I. Metodologia

1. Pomysł na badanie

Badanie uczniów ostatnich klas szkół zawodowych stanowi wstęp do badania losów absol-

wentów szkół zawodowych. Odbywa się w szkole – w czasie lekcji uczniowie wypełniają:

oświadczenie – z danymi adresowymi (telefon i e-mail); oświadczenie umożliwi kontakt  �
z uczniem po skończeniu przez niego szkoły

ankietę dotyczącą planów na przyszłość, zadowolenia z wyboru zawodu / szkoły i uczest- �
nictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Badanie absolwentów realizowane jest na tej samej grupie, co badanie uczniów, w odstępie 

około półtora roku. Pokazuje, jak przebiega kariera absolwentów, w tym na ile udało się im 

zrealizować wcześniejsze plany (patrz Schemat 1). 

Zarówno badaniem uczniów, jak i absolwentów objęte są osoby uczęszczające do szkół:

zasadniczych zawodowych �

techników �

szkół policealnych �

szkół specjalnych (prowadzących kształcenie w zawodach z klasyfi kacji szkolnej � 1).

Badania odbywa się co roku według tej samej metodologii. Szczegółowe informacje na ten 

temat znajdują się w raportach z 2010 i 2011 roku2. 

1 Klasyfi kacja zawodów szkolnictwa zawodowego dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_projekty/projekt_rozporzadzenia_020707_zalacznik.pdf

2 Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2009/2010, Kraków: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, marzec 2010 oraz Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania 

uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2010/2011, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2011.
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Schemat 1. Etapy badania absolwentów szkół zawodowych

2013

2011

2013

200112011
I ETAP 

wrzesień–listopad 2011
badanie uczniów w szkole

“Twój zawód. Twoja przyszłość?”

Oświadczenie

z danymi
kontaktowymi

i zgodą na udział
w II etapie badania

dotycząca planów
na przyszłość
i uczestnictwa

w zajęciach
pozalekcyjnych

Ankieta

badanie absolwentów internetowe lub telefoniczne

ankieta dotycząca kariery zawodowej po ukończeniu
szkoły i przydatności przygotowania szkolnego

“Zawodowy start”

czerwiec–lipiec 2013

II ETAP 

2. Realizacja badania uczniów

W 2011 roku przeprowadzona została trzecia edycja badania uczniów ostatnich klas szkół 

zawodowych. Ogółem przebadano 17 977 uczniów, najwięcej z techników. 

Wiele zestawień zamieszczonych w niniejszym raporcie prezentowanych jest w podziale na 

branże. Chodzi tu o branże, w jakich kształcili się uczniowie. Szczegółowe informacje na te-

mat przyporządkowania danego zawodu do jednej z ośmiu branż znajdują się w aneksie3.

3 Podział zawodów na branże został przygotowany na potrzeby projektu „Modernizacja kształcenia zawodowe-

go w Małopolsce”.
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Tabela 1. Liczba uczniów objętych badaniem w podziale na branże i typ szkoły

zsz – uczniowie zsz – młodociani technikum
szkoła 

policealna
ogółem

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %

turystyczno-

gastronomiczna

575 27% 600 20% 2845 27% 101 4% 4121 23%

mechaniczno-

mechatroniczna

638 30% 633 21% 1379 13% 58 2% 2708 15%

usługowa 103 5% 1058 35% 831 8% 621 26% 2613 15%

budowlana 533 25% 493 17% 1506 14% 53 2% 2585 14%

administracyjno-

biurowa

0 0% 0 0% 1756 17% 437 19% 2193 12%

informatyczno-

elektroniczna

83 4% 57 2% 1772 17% 160 7% 2072 12%

społeczno-

medyczna

0 0% 0 0% 27 0,3% 882 38% 909 5%

rolno-

przetwórcza

155 7% 139 5% 423 4% 40 2% 757 4%

brak danych 

o branży

9 0,4% 7 0,2% 3 0,03% 0 0% 19 0,1%

ogółem 2096 100% 2987 100% 10542 100% 2352 100% 17977 100%

Zgodnie z założeniami badanie ma być realizowane we wszystkich szkołach zawodowych 

z Małopolski. W roku szkolnym 2011/2012 zgodę na udział w nim wyraziło 238 placówek, 

w tym niemal wszystkie szkoły publiczne (177, tj. 96% wszystkich szkół publicznych, w któ-

rych powinno odbyć się badanie). Szkoły niepubliczne (głównie szkoły policealne) częściej 

odmawiały udziału w badaniu: zgodę wyraziło 61 szkół, tj. 68% ogółu wytypowanych pla-

cówek niepublicznych. Każda szkoła, która umożliwiła realizację badania, oprócz raportu 

wojewódzkiego otrzymuje zestawienia o swoich uczniach4. Ponadto trzeba pamiętać, że 

tylko te placówki, które zgodziły się na badanie uczniów, mogą liczyć później na informację 

o swoich absolwentach.

4 Pod warunkiem, że udało się przebadać co najmniej trzech uczniów z tej szkoły.
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II. Wyniki badania

1. Motywy wyboru zawodu

Uczniowie wybierając szkołę i zawód najczęściej kierowali się zainteresowaniami – zwłasz-

cza ci ze szkół policealnych. Dla wielu osób ważne było nie tyle czego się będą uczyć, 

a gdzie się będą uczyć: decydowali o szkole biorąc pod uwagę jej położenie i opinię o niej. 

Czynniki związane z rynkiem pracy (np. łatwość znalezienia posady, zarobki, kariera zawo-

dowa) wymieniane były w dalszej kolejności.

Porównując poszczególne edycje badania nie widać zasadniczych zmian, jeśli chodzi o po-

wody wyboru zawodu. Motywy, które nabrały na znaczeniu, to:

zainteresowanie zawodem �

położenie szkoły �

dla uczniów technikum – możliwość zdawania matury. �

Motywy, które nieznacznie straciły na znaczeniu, to:

przypadek �

konieczność szybkiego zdobycia zawodu. �

Podobnie jak w poprzedniej edycji kobiety kładły nacisk na położenie szkoły, mężczyźni 

– na wysokie zarobki. Warto również przyjrzeć się, jakie motywy kierowały uczniami z po-

szczególnych branż. Szczegółowe zestawienie czynników szczególnie dla nich ważnych 

i tych, które odgrywały mniejszą rolę, znajduje się w Tabeli 2. 
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Wykres 1. Motywy wyboru zawodu

1%

6%

8%

12%

14%

18%

19%

22%

25%

25%

29%

55%

porada doradcy zawodowego / pedagoga
szkolnego

brak wolnych miejsc w innej szkole

ten zawód wybrali koledzy

namowa rodziców

przypadkowo

konieczność szybkiego zdobycia zawodu

szansa zrobienia kariery zawodowej

przewidywanie wysokich zarobków

łatwość znalezienia pracy

możliwośc zdawania matury*

dobra opinia o szkole

położenie szkoły w pobliżu miejsca
zamieszkania / dobry dojazd

zainteresowanie zawodem, możliwość
robienia tego, co się lubi

4%

szkoła policealna (70%)

technikum (33%)

technikum (22%)

uczniowie zsz (8%)

zasadnicza szkoła zawodowa (27%)

policealna i zasadnicza szkoła zawodowa (po 24%)

N = 17 872

* odpowiedzi udzielali tylko uczniowie techników

Wartości nie sumują się do 100%, ponieważ uczniowie mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.

Tabela 2. Motywy wyboru zawodu a branże

branża, w jakiej kształcił się 

uczeń

czynnik szczególnie ważny przy 

wyborze zawodu*
czynnik zdecydowanie mniej ważny*

turystyczno-gastronomiczna położenie szkoły (36%) przewidywanie wysokich zarobków 

(12%)

budowlana •  przewidywanie wysokich zarobków 

(32%)

•  łatwość znalezienia pracy (36%)

•  zainteresowanie zawodem (48%)

•  położenie szkoły (23%)

•  dobra opinia o szkole (20%)

informatyczno-elektroniczna •  przewidywanie wysokich zarobków 

(30%)

•  dobra opinia (32%)

•  zainteresowania (61%)

•  łatwość znalezienia pracy (17%)

rolno-przetwórcza położenie szkoły (34%) •  przewidywanie wysokich zarobków 

(9%)

•  łatwość znalezienia pracy (17%)

mechaniczno-

mechatroniczna

zainteresowanie zawodem (62%)

społeczno-medyczna •  zainteresowanie zawodem (72%)

•  konieczność szybkiego zdobycia 

zawodu (27%)

•  dobra opinia (29%)

•  położenie szkoły (18%)

•  przewidywanie wysokich zarobków 

(13%)

•  przypadek (6%)

usługowa •  zainteresowanie zawodem (65%)

•  szansa na karierę zawodową (22%)

•  konieczność szybkiego zdobycia 

zawodu (19%)

•  dobra opinia o szkole (17%)

•  przewidywanie wysokich zarobków 

(12%)

•  położenie szkoły (24%)

administracyjno-biurowa •  dobra opinia (31%)

•  położenie szkoły (39%)

•  zainteresowanie zawodem (39%)

•  łatwość znalezienia pracy (16%)

* w odniesieniu do wskazań ogółem
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2. Zadowolenie z wyboru zawodu

Robię to co lubię, lubię to co robię

Sposób, w jaki uczniowie podejmują decyzję o wyborze zawodu / szkoły, wpływa na zado-

wolenie z tego wyboru. Z badania wynika, że uczniowie powinni myśleć przede wszystkim 

o tym, czego chcą się uczyć, a nie gdzie chcą się uczyć. Osoby, które kierowały się zaintere-

sowaniami lub tym, co ich czeka po skończeniu nauki, tylko sporadycznie były rozczarowa-

ne swoim wyborem. Natomiast osoby, które myślały przede wszystkim o szkole (jej poło-

żeniu, o tym, że można w niej zdawać maturę) często żałowały swojej decyzji. Stosunkowo 

najwięcej rozczarowanych znalazło się wśród uczniów, którzy wybrali zawód przypadkowo 

lub kierując się namowami innych osób.

Wykres 2. Powody wyboru zawodu a zadowolenie z podjętej decyzji

świadomy 
wybór 
zawodu, 
większe 
zadowolenie

bierny wybór 
zawodu, 
większe 
rozczarowanie

24% 62% 14%

30% 59% 12%

34% 54% 12%

40% 49% 11%

50% 37% 13%

55% 34% 11%

62% 29% 9%

64% 29% 8%

64% 27% 9%

65% 25% 10%

68% 23% 9%

69% 23% 9%

78% 16% 7%

79% 14% 7%

Czy teraz wybrał(a)byś ten sam zawód?
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tak nie nie wiem

przypadkowo

brak wolnych miejsc w innej szkole

ten zawód wybrali koledzy

namowa rodziców

możliwośc zdawania matury

ogółem

konieczność szybkiego zdobycia zawodu

dobra opinia o szkole

przewidywanie wysokich zarobków

łatwość znalezienia pracy

szansa zrobienia kariery zawodowej

porada doradcy zawodowego / pedagoga
szkolnego

położenie szkoły w pobliżu miejsca
zamieszkania / dobry dojazd

zainteresowanie zawodem, możliwość
robienia tego, co się lubi

Warto zauważyć, że zadowoleni z wyboru zawodu byli uczniowie:

ze szkół policealnych (79% wybrałoby ten sam zawód w tej samej szkole) i młodociani  �
pracownicy (66% wybrałoby ten sam zawód w tej samej szkole)

z branży społeczno-medycznej oraz budowlanej (patrz Wykres 3). �
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Wykres 3. Czy teraz wybrał(a)byś ten sam zawód, którego się aktualnie uczysz? 

– odpowiedzi w podziale na branże

50% 51% 51% 53% 60% 61% 63%
81%

57%

4% 5% 5% 6%
6% 4% 4%

4%
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35% 34% 33% 33% 25% 28% 25%
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Typ szkoły był dobrym typem, zawód okazał się zawodem

Najczęściej jako nietrafi ony oceniali wybór zawodu / szkoły uczniowie techników. Powo-

dem rozczarowania większości z nich był dobór kierunku kształcenia – zdecydowana więk-

szość ponownie poszłaby do technikum, tylko że w innym zawodzie.

Schemat 2. Niezadowolenie z wyboru zawodu / szkoły – uczniowie technikum

9%

22%

69%

zasadniczą szkołę zawodową

liceum

inny zawód w technikum

36% uczniów 
technikum żałuje 
decyzji o wyborze 
zawodu / szkoły

teraz wybraliby…

 N = 3 780

Uczniowie szkół zasadniczych zawodowych byli raczej zadowoleni z wyboru zawodu / 

szkoły. Ci, którzy żałowali swojej decyzji, żałowali decyzji o wyborze zawodu i podobnie 

jak uczniowie techników – gdyby mieli wybierać raz jeszcze – wybraliby ten sam typ szkoły 

(tj. szkołę zasadniczą zawodową), tylko inny kierunek kształcenia. 
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Schemat 3. Niezadowolenie z wyboru zawodu / szkoły – uczniowie szkół 

zasadniczych zawodowych

25% osób ze szkół 
zasadniczych 
zawodowych żałuje 
decyzji o wyborze 

teraz wybraliby…

8%

25%

67%

liceum

technikum

inny zawód w zasadniczej zawodowej

 N = 1 247

3. Praca zarobkowa w czasie nauki5

Doświadczeni w pracy, niedoświadczeni w zawodzie

Uczniowie nie czekali z wejściem na rynek pracy do zakończenia edukacji. 63% z nich 

(niemal tyle samo, co przed rokiem – 62%) podejmowało pracę zarobkową będąc jeszcze 

w szkole6. Pracowali:

ci, którzy uczyli się w trybie wieczorowym lub zaocznym (około 70%) – wśród uczniów  �
tzw. „dziennych” pracowało 61%

uczniowie ze szkół policealnych i techników (około 64%) – w zasadniczych szkołach za- �
wodowych pracowało 57% uczniów

mężczyźni (70%) – wśród kobiet pracowało 53% �

uczniowie z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego (patrz Mapa 1) �

uczniowie z branży budowlanej (patrz Wykres 4). �

Schemat 4. Praca zarobkowa w trakcie nauki a zgodność wykonywanej pracy 

z kształconym zawodem

Jaka to
była praca?

29%

22%

49%

w zawodzie

raczej niezwiązana z zawodem

zupełnie niezwiązana z zawodem

nie
37%

tak
63%

Czy pracowałeś(aś) zarobkowo 
w ciągu ostatniego roku?

N = 14 933 N = 9 000

5 Pytań o pracę zarobkową w czasie nauki nie zadawano młodocianym pracownikom.

6 W ostatnim roku poprzedzającym badanie. Badanie realizowane było pomiędzy październikiem a wrześniem 

2011 r.
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Pracując zarobkowo uczniowie rozwijali umiejętności pracownicze, takie jak: punktualność, 

rzetelne wykonywanie poleceń czy współpraca z innymi pracownikami. Niestety, tylko 30% 

uczniów zdobywało jednocześnie doświadczenie związane z ich zawodem – praca, jaką 

zazwyczaj wykonywali, zupełnie nie wiązała się z kierunkiem kształcenia.

Mapa 1. Uczniowie, którzy pracowali Mapa 2. Zgodność wykonywanej

zarobkowo* pracy z zawodem**

wielicki
54%

Kraków
69%

Tarnów
59%

bocheński
68%

krakowski
67%

chrzanowski
49%

myślenicki
65%

olkuski
56%

miechowski
61%

oświęcimski
56%

suski
56%

tatrzański
76%

nowotarski
62%

limanowski
66%

wadowicki
58%

nowosądecki
60%

gorlicki
58%

dąbrowski
41%

proszowicki
36%

brzeski
61%

tarnowski
61%

Nowy Sącz
61%

 

wielicki
19%

Kraków
29%

Tarnów
25%

bocheński
33%

krakowski
24%

chrzanowski
18%

myślenicki
29%

olkuski
27%

miechowski
26%

oświęcimski
27%

suski
37%

tatrzański
32%

nowotarski
29%

limanowski
35%

wadowicki
38%

nowosądecki
29%

gorlicki
30%

dąbrowski
36%

proszowicki
34%

brzeski
39%

tarnowski
33%

Nowy Sącz
26%

* w powiatach według lokalizacji szkoły

** odsetek uczniów, którzy wykonywali pracę w swoim zawodzie w ogóle uczniów, którzy pracowali zarobkowo

Warto zauważyć, że:

stosunkowo najczęściej pracę podejmowali uczniowie, którzy zdobywali zawód z bran- �
ży budowlanej, dodatkowo dla wielu była to praca w zawodzie 

pracę w zawodzie wykonywali stosunkowo częściej uczniowie z powiatów brzeskiego,  �
wadowickiego i suskiego.

Wykres 4. Uczniowie, którzy  Wykres 5. Zgodność wykonywanej

pracowali zarobkowo w ostatnim pracy z zawodem*

roku w podziale na branże, w jakich

się kształcą
 

53%

56%

59%

62%

63%

66%

68%

75%

63%

administracyjno-biurowa

usługowa

turystyczno-gastronomiczna

społeczno-medyczna

rolno-przetwórcza

informatyczno-elektroniczna

mechaniczno-mechatroniczna

budowlana

ogółem

 

23%

52%

29%

13%

38%

32%

35%

12%

23%

usługowa

budowlana

ogółem

administracyjno-biurowa

turystyczno-gastronomiczna

społeczno-medyczna

rolno-przetwórcza

informatyczno-elektroniczna

mechaniczno-mechatroniczna

* odsetek uczniów, którzy wykonywali pracę w swoim zawodzie w ogóle uczniów, którzy pracowali zarobkowo

Na wakacje… do pracy

Tryb pracy wykonywanej przez uczniów zależał przede wszystkim od trybu nauki. Najwię-

cej uczniów kształciło się dziennie, nie dziwi więc, że najpopularniejsza była wśród nich 

praca w czasie wakacji. Tryb zaoczny umożliwia wykonywanie regularnej pracy w trakcie 
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roku szkolnego. Korzystało z tego ponad 70% uczniów uczących się zaocznie. Regularnie 

w czasie roku szkolnego pracowali przede wszystkim uczniowie szkół policealnych (nawet 

ci, którzy się kształcili się dziennie). 

Wykres 6. Tryb, w jakim pracowali uczniowie

43%

38%

24%

18%

regularny w czasie
wakacji

dorywczy w czasie
wakacji

dorywczy w czasie
roku szkolnego

regularny w czasie
roku szkolnego

N = 9 263

4. Plany na przyszłość

4.1. Praca
Chcę pracować – będę szukać pracy 

Kolejne roczniki uczniów mają właściwie takie same plany, jeśli chodzi o zatrudnienie: zaraz 

po skończeniu szkoły niemal wszyscy zamierzają wejść na rynek pracy. Część osób dekla-

ruje, że już na etapie nauki w szkole ma zagwarantowaną pracę. Zdecydowana większość 

będzie szukała zatrudnienia bądź w swoim zawodzie, bądź w jakimkolwiek innym (patrz 

Wykres 7). 

Wykres 7. Czy po skończeniu szkoły zamierzasz pracować?

3%

9%

11%

13%

14%

34%

35%

nie zamierzam na razie pracować

mam zagwarantowaną pracę, ale nie w  zawodzie

chcę założyć własną firmę

jeszcze nie wiem

już mam zagwarantowaną pracę w zawodzie

będę szukał(a) jakiejkolwiek pracy

będę szukał(a) pracy w zawodzie

N = 17 870
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O pracy w zawodzie myślą przede wszystkim:

młodociani pracownicy �

osoby, które kończą naukę w zawodach z branży: rolno-przetwórczej, budowlanej i me- �
chaniczno-mechatronicznej

mężczyźni �

uczniowie szkół policealnych, zwłaszcza z branży społeczno-medycznej.  �

Jakąkolwiek pracę chcą podjąć przede wszystkim:

kobiety �

uczniowie z branż: turystyczno-gastronomicznej i administracyjno biurowej  �

uczniowie techników.  �

Praca czeka na młodocianych i w rodzinnych gospodarstwach rolnych 

Jeśli chodzi o trzecią edycję badania uczniów, to praca w zawodzie czekała na osoby, które 

uczyły się w zawodach z branży rolno-przetwórczej (osoby te miały dwa razy większą szan-

sę na zagwarantowaną pracę niż osoby z branży turystyczno-gastronomicznej). Dużą szan-

sę na pewną pracę mieli również uczniowie z powiatu proszowickiego (półtora raza więk-

szą niż osoby, które chodziły do szkół w Krakowie). Trzeba jednak pamiętać, że to właśnie 

w powiecie proszowickim silnie reprezentowana jest branża rolno-przetwórcza, a praca, 

która czeka na uczniów z tej branży, jest często pracą w rodzinnych fi rmach7. Osoby z okolic 

Proszowic, które nie mogły liczyć na zatrudnienie w rodzinnej fi rmie, musiały mierzyć się 

z trudną sytuacją na rynku pracy8.

Badanie pokazało, że bardzo ważne dla dalszych losów zawodowych młodzieży jest do-

świadczenie zdobywane jeszcze w szkole. Osoby, które pracowały (w tym młodociani pra-

cownicy), miały trzy razy większą szansę na pewne zatrudnienie niż te, które nie pracowały 

w ostatnim roku. Generalnie młodociani mieli dwa razy większą szansę na zagwarantowaną 

pracę niż uczniowie techników.

Co ciekawe, zagwarantowana praca czekała przede wszystkim na uczniów z małych miast: 

mieszkańcy miejscowości do pięciu tysięcy mieszkańców mieli półtora raza większą szansę 

na pewną pracę niż osoby z największych miast.

7 W przypadku 38% uczniów z branży rolno-przetwórczej zagwarantowana praca oznaczała pracę w rodzinnej 

fi rmie.

8 W powiecie proszowickim w 2011 r. odnotowano najwyższy udział młodych bezrobotnych (do 25. roku życia) 

w ogóle bezrobotnych spośród wszystkich powiatów Małopolski (40,2%, podczas gdy ogółem w Małopolsce 

udział ten wynosił 26,2%). Ponadto, jak pokazuje badanie „Barometr zawodów 2012”, w powiecie proszowic-

kim w grupie zawodów nadwyżkowych (więcej szukających zatrudnienia niż miejsc pracy) znalazły się właśnie 

te z branży rolno-przetwórczej: pracownicy rolni, specjaliści technologii żywności i żywienia (patrz Ocena 

sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2011, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 

marzec 2012 r. oraz Barometr zawodów 2012, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2012. Publikacje 

dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji: www.obserwa-

torium.malopolska.pl).
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Tabela 3. Czynniki zwiększające i zmniejszające szanse na zagwarantowaną 

pracę

czynniki zwiększające szanse na 

zagwarantowaną pracę

czynniki zmniejszające szanse na 

zagwarantowaną pracę

branża rolno-przetwórcza

budowlana

mechaniczno-mechatroniczna

usługowa

administracyjno - biurowa

informatyczno - elektroniczna

typ szkoły młodociani pracownicy

policealna

uczniowie zsz

technikum

doświadczenie zawodowe pracowali nie pracowali

płeć mężczyźni kobiety

powiat proszowicki

miechowski

nowotarski 

bocheński

nowosądecki

wykształcenie ojca wyższe lub 

podstawowe

zasadnicze lub 

średnie

miejsce zamieszkania ucznia małe miejscowości (do 5 tys. 

mieszkańców)

duże miasta (powyżej 50 tys. 

mieszkańców)

Uporządkowanie kategorii zmiennych podyktowane jest ich exp (b) z wykonanego modelu regresji logistycznej 

R^2=0,15.

Młodociany nie chce zmieniać pracy 

Młodociani pracownicy mieli większe szanse na zagwarantowane zatrudnienie ze względu 

na tryb, w jakim odbywają praktyczną naukę zawodu: podpisują umowę o pracę i średnio 

połowę tygodnia spędzają w swojej fi rmie. Nie dziwi więc, że wielu z nich liczyło na kon-

tynuację zatrudnienia: spośród wszystkich przebadanych młodocianych 12% twierdziło, że 

ma pewną pracę w miejscu, gdzie uczyli się zawodu. W technikach współpraca z praco-

dawcami jest zdecydowanie mniej owocna, stąd w miejscu odbywania praktycznej nauki 

zawodu pracę miało zamiar podjąć mniej niż 3% uczniów. 

Patrząc na sytuację w poszczególnych branżach widać, że o ile generalnie szanse na zagwa-

rantowaną pracę w branży społeczno-medycznej i usługowej były niewielkie, to w przypad-

ku osób, które miały już taką opcję, praca czekała w miejscu odbywania praktycznej nauki 

zawodu. W rodzinnych fi rmach – oprócz uczniów z branży rolno-przetwórczej – zamierzało 

pracować wielu uczniów z branży administracyjno-biurowej. Jednocześnie w tej ostatniej 

branży o pewną pracę było trudno. Za to w dobrej sytuacji pod względem zagwarantowa-

nego zatrudnienia byli uczniowie z branży budowlanej, chociaż praca, która na nich cze-

kała, najczęściej nie wiązała się ani z miejscem, gdzie się uczyli zawodu, ani z rodzinnym 

biznesem.
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Schemat 7. Gdzie masz zagwarantowaną pracę w zawodzie?

14% uczniów 
stwierdziło, że ma 
zagwarantowaną 
pracę w zawodzie

Gdzie mają
zagwarantowaną
pracę?

38%

20%

25%

29%

35%

42%

44%

47%

57%

24%

36%

38%

28%

23%

26%

17%

18%

13%

40%

45%

39%

47%

44%

35%

41%

37%

31%

ogółem

administracyjno-biurowa

rolno-przetwórcza

budowlana

informatyczno-elektroniczna

mechaniczno-mechatroniczna

turystyczno-gastronomiczna

usługowa

społeczno-medyczna

tam, gdzie odbywałem(am) praktyczną naukę zawodu

w rodzinnej firmie w innej firmie

Procenty nie sumują się do 100 ponieważ uczniowie mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedź

4.2. Nauka
Po szkole zasadniczej zawodowej technikum uzupełniające9

Najbardziej sprecyzowane plany odnośnie dalszej edukacji mieli uczniowie szkół zasadni-

czych zawodowych: połowa z nich chciała kontynuować naukę, z czego najwięcej w tech-

nikach uzupełniających. Różnice występowały między uczniami z poszczególnych branż: 

najbardziej skłonne do kontynuowania nauki były osoby z branży informatyczno-elektro-

nicznej (58% zakładało dalszą naukę) oraz z branży usługowej (55% chciało się dalej uczyć). 

Osoby z branży informatycznej w znakomitej większości (80%) miały zamiar kontynuować 

naukę w technikach. Z kolei uczniowie z branży usługowej w dużej części (41%) wybierali 

się do liceów uzupełniających. Najmniej skłonni do dalszej nauki byli uczniowie z branży 

rolno-przetwórczej (naukę zamierzało kontynuować 40% uczniów, a 22% nie miało tego 

w planach) oraz budowlanej (o nauce myślało 41%, rezygnowało z niej 20%). W branży rol-

no-przetwórczej wśród osób, które chciały się uczyć, 12% planowało zdobyć dodatkowe 

kwalifi kacje poprzez udział w kursach w innym zawodzie.

Schemat 8. Plany kontynuacji nauki osób ze szkół zasadniczych zawodowych 

(razem uczniowie i młodociani)

Gdzie?tak
49%

nie
16%

nie wiem
35%

6%na kursach w innym zawodzie

14%na kursach w zawodzie

29%w liceum uzupełniającym

63%w technikum uzupełniającym

N = 5 047 N = 2 349

9 Plany edukacyjne uczniów zasadniczych szkół zawodowych i młodocianych pracowników są takie same, dlate-

go odpowiedzi będą prezentowane dla obu grup.
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Technikum: kontynuować, czy nie kontynuować nauki? Oto jest pytanie

Plany uczniów technikum odnośnie dalszej edukacji były mało sprecyzowane. Połowa 

z nich na kilka miesięcy przed ukończeniem szkoły nie wiedziała, czy będzie się dalej uczyć, 

a jeśli tak, to na jakim kierunku i w jakiej szkole. Uczniowie, którzy chcieli kontynuować 

kształcenie, najczęściej wybierali się na studia.

Schemat 9. Plany uczniów technikum odnoszące się do dalszej edukacji

tak
36%

nie
14%

nie wiem
50%

Gdzie?

4%w szkole policealnej w innym zawodzie

8%na kursach w innym zawodzie

16%na kursach w zawodzie

32%na studiach w innym zawodzie

49%na studiach w zawodzieCzy zamierzasz kontynuować 
naukę?

N = 10 514 N = 3 435

O kontynuacji nauki mówili przede wszystkim uczniowie techników z branży społeczno-

medycznej oraz informatyczno-elektronicznej. Niechętnie do dalszej edukacji odnosili się 

uczniowie z branż: rolno-przetwórczej i mechaniczno-mechatronicznej.

Wykres 8. Czy zamierzasz kontynuować naukę? – uczniowie technikum 
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Wśród uczniów technikum, którzy planowali kształcić się w zawodzie:

na studiach chcieli się uczyć uczniowie z branży administracyjno-biurowej (63% tych,  �
którzy w tej branży zadeklarowali dalszą naukę) oraz z branż „technicznych”: informa-

tyczno-elektronicznej i budowlanej (po 62%)
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na kursach chcieli się doszkalać przede wszystkim uczniowie z branży mechaniczno- �
mechatronicznej oraz rolno-przetwórczej (po 26% uczniów planujących dalszą edukację 

w tych branżach).

Wśród uczniów technikum, którzy planowali kształcić się w innym zawodzie:

na studiach chcieli zmienić fach przede wszystkim absolwenci z branży turystyczno-ga- �
stronomicznej (45%) i usługowej (38%)

sporo uczniów z branży usługowej (14%) miało zamiar przekwalifi kować się na kursach �

największy odsetek osób, które zamierzały kontynuować naukę w szkołach policealnych,  �
odnotowano wśród uczniów technikum z branży społeczno-medycznej (12%).

Po szkole policealnej nauka wielką niewiadomą

Podobnie jak uczniowie techników, uczniowie szkół policealnych nie mieli sprecyzowanych 

planów odnośnie dalszej edukacji. O kontynuowaniu kształcenia myśleli przede wszystkim 

uczniowie z branży informatyczno-elektronicznej (45% deklarowało chęć dalszej edukacji). 

Najmniej skłonni do dalszej edukacji byli uczniowie z branży turystyczno-gastronomicznej 

(dalej chciało się uczyć 30%, aż 59% w momencie badania nie podjęło decyzji w tej sprawie).

Schemat 10. Plany uczniów szkół policealnych odnośnie dalszej edukacji

tak
38%

nie
12%

nie wiem
50%

Gdzie?

8%

8%

17%

21%

22%

38%

w szkole policealnej w innym zawodzie

na kursach w innym zawodzie

już studiuję

na studiach w innym zawodzie

na studiach w zawodzie

na kursach w zawodzie

N = 2 328 N = 814

Generalnie jeśli słuchacze szkoły policealnej chcieli się dalej uczyć w swoim zawodzie, to 

najczęściej poprzez krótkie formy kursowe. W ten sposób zamierzali się kształcić przede 

wszystkim uczniowie z branży usługowej (49%) oraz społeczno-medycznej (40%). Studia 

w zawodzie planowało stosunkowo najwięcej uczniów z branży mechaniczno-mechatro-

nicznej (43%). 

Co do branży turystyczno-gastronomicznej, to jak już było wcześniej wspomniane, ogólnie 

rzecz biorąc niewielu jej uczniów zamierzało się dalej kształcić. Ci, którzy mieli takie plany, 

najczęściej chcieli zmienić zawód: 38% myślało o rozpoczęciu studiów na zupełnie innym 

kierunku, 17% – o zdobyciu jeszcze innego zawodu w szkole policealnej.

Szkoła policealna jako dodatek do studiów

Wśród wszystkich uczniów szkół policealnych 6% stanowiły osoby, które łączyły naukę 

w szkole policealnej ze studiami. Szczególnie wielu studentów znalazło się wśród osób, 

które zdobywały zawód z branży rolno-przetwórczej oraz z branż: mechaniczno-mecha-

tronicznej i budowlanej.

Czy zamierzasz kontynuować 
naukę?
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Wykres 9. Udział studiujących w poszczególnych branżach

5%społeczno-medyczna

5%turystyczno-gastronomiczna

6%usługowa

6%administracyjno-biurowa

8%informatyczno-elektroniczna

12%budowlana

12%mechaniczno-mechatroniczna

18%rolno-przetwórcza

6%ogółem wśród uczniów szkół policealnych

Jeśli studia w zawodzie to…

Tabela 4. Plany uczniów z poszczególnych branż odnośnie podjęcia studiów 

w zawodzie

branża, w jakiej kształcili się 

uczniowie

najpopularniejsze uczelnie, na jakich chcieli 

studiować

liczba uczniów 

planujących podjąć studia

turystyczno-gastronomiczna Uniwersytet Ekonomiczny 39

studia (inne uczelnie) 34

Uniwersytet Rolniczy 33

budowlana Akademia Górniczo-Hutnicza 72

Politechnika Krakowska 57

inne politechniki 31

informatyczno-elektroniczna Akademia Górniczo-Hutnicza 236

studia (inne uczelnie) 45

Politechnika Krakowska 42

rolno-przetwórcza Uniwersytet Rolniczy 17

mechaniczno-mechatroniczna Akademia Górniczo-Hutnicza 85

Politechnika Krakowska 26

społeczno-medyczna Akademia Wychowania Fizycznego 13

studia (inne uczelnie) 13

Uniwersytet Jagielloński 12

usługowa Uniwersytet Rolniczy 19

studia (inne uczelnie) 16

Politechnika Krakowska 15

administracyjno-biurowa Uniwersytet Ekonomiczny 191

studia (inne uczelnie) 76
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Jeśli studia w innym zawodzie to…

Tabela 5. Plany uczniów z poszczególnych branż odnośnie podjęcia studiów 

w innym zawodzie

branża, w jakiej kształcili się 

uczniowie
kierunki, jakie uczniowie zamierzali studiować

liczba uczniów 

planujących podjąć studia

turystyczno-gastronomiczna zarządzanie i marketing, ekonomia, fi nanse 35

pedagogika 34

fi zjoterapia, rehabilitacja, pielęgniarstwo, masaż 18

inne fi lologie 17

prawo i administracja 11

mundurowe (wojsko, policja, straż pożarna) 11

budowlana zarządzanie i marketing, ekonomia, fi nanse 5

pedagogika 4

prawo i administracja 4

mundurowe (wojsko, policja, straż pożarna) 4

informatyczno-elektroniczna zarządzanie i marketing, ekonomia, fi nanse 22

budownictwo, architektura i urbanistyka, 

projektowanie krajobrazu

19

inne techniczne 17

nie wiem 14

rolno-przetwórcza budownictwo, architektura i urbanistyka, 

projektowanie krajobrazu

4

pedagogika 3

inne humanistyczne 2

mechaniczno-mechatroniczna mundurowe (wojsko, policja, straż pożarna) 10

inne techniczne 7

nie wiem 4

budownictwo, architektura i urbanistyka, 

projektowanie krajobrazu

3

fi zjoterapia, rehabilitacja, pielęgniarstwo, masaż 3

społeczno-medyczna pedagogika 6

zarządzanie i marketing, ekonomia, fi nanse 3

kosmetyka 3

usługowa pedagogika 16

fi zjoterapia, rehabilitacja, pielęgniarstwo, masaż 11

zarządzanie i marketing, ekonomia, fi nanse 11

budownictwo, architektura i urbanistyka, 

projektowanie krajobrazu

10

administracyjno-biurowa pedagogika 27

inne fi lologie 11

inne humanistyczne 11

budownictwo, architektura i urbanistyka, 

projektowanie krajobrazu

9

kosmetyka 8

fi zjoterapia, rehabilitacja, pielęgniarstwo, masaż 6

psychologia 6
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4.3. Migracje
Ewentualnym wyjazdom nie mówię „nie”

W porównaniu do poprzedniego roku plany wyjazdowe uczniów zmieniły się nieznacznie 

(patrz Wykres 10). Nadal największą grupę stanowiły osoby, które nie podjęły w tej kwestii de-

cyzji. Uczniowie szkół zasadniczych zawodowych i techników prezentowali taką samą goto-

wość do wyjazdu. Wyróżniali się uczniowie szkół policealnych, którzy byli dużo mniej skłonni 

wyjechać za pracą i / lub nauką – 51% wprost deklarowała, że nie zamierza tego robić.

Wykres 10. Czy planujesz wyjechać do pracy i / lub żeby dalej się uczyć?

5%

17%

24%

33%

35%

2%

8%

12%

37%

43%

3%

10%

11%

34%

43%

tak, na stałe

tak, na dłuższy czas i później wrócić

tak, na czas wakacji

nie zamierzam na razie wyjeżdżać

jeszcze nie wiem

2011/2012 2010/2011 2009/2010

Chęć wyjazdu (na krócej lub dłużej) deklarowali uczniowie z powiatów: dąbrowskiego, 

gorlickiego i brzeskiego. Zdecydowanie najmniej skłonni do zmiany miejsca pobytu byli 

uczniowie z powiatu proszowickiego – jedynie 8% deklarowała, że ma w planach migrację 

(patrz Mapa 3).

Jeśli wyjechać, to za granicę

Zdecydowana większość uczniów planowała wyjazd za granicę. Do innej miejscowości  �
w Polsce wybierało się około 15% spośród tych, którzy chcieli wyjechać na czas wakacji 

i około 15% spośród tych, którzy chcieli wyjechać na stałe. Wśród tych, którzy zadeklaro-

wali, że wyjadą na stałe, do innej miejscowości w Polsce planowało przenieść się 26%. 

Zmieniły się nieznacznie preferencje młodzieży odnośnie miejsca migracji w Polsce. Na- �
dal najpopularniejszym kierunkiem migracji był Kraków – zwłaszcza na dłużej i na sta-

łe. Na atrakcyjności zyskała Warszawa – zwłaszcza jako miejsce wyjazdu wakacyjnego. 

Zwiększył się także odsetek osób, które chciały wyjechać do miejscowości nadmorskich 

(i to nie tylko na czas wakacji).
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Mapa 3. Plany dotyczące wyjazdów do pracy i / lub nauki
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Małopolscy uczniowie planowali przemieszczać się w obrębie Unii Europejskiej. Najpopu-

larniejszymi kierunkami wyjazdów zagranicznych nadal były Wielka Brytania i Niemcy, przy 

czym wśród osób zainteresowanych wyjazdem na czas wakacji oraz na dłużej coraz większą 

część stanowiły osoby, które wybierały się do tego drugiego kraju. Jednocześnie nastąpił 

delikatny spadek zainteresowania Wielką Brytanią jako miejscem wakacyjnych wyjazdów 

zarobkowych.

Schemat 11. Do jakiego miasta w Polsce zamierzasz wyjechać?
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Uczniowie, którzy planowali wyjazd do innego miasta w Polce, najczęściej decydowali się na:
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Schemat 12. Do jakiego kraju zamierzasz wyjechać?

na wakacje na dłużej na stałe
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Wykres 13. Migracje zagraniczne na czas wakacji
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Wykres 14. Migracje zagraniczne na dłużej
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5. Egzaminy zewnętrzne

5.1. Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifi kacje zawodowe – zdecydowanie tak!

Egzamin zawodowy weryfi kuje przygotowanie uczniów do wykonywania pracy w danym 

zawodzie. Chociaż nie jest obowiązkowy, każdy uczeń powinien do niego przystąpić. Po-

dobnie jak w poprzednich edycjach badania uczniowie deklarowali, że mają zamiar spró-

bować go zdać. Najbardziej zdeterminowani byli młodociani pracownicy i uczniowie szkół 

policealnych.

Wykres 15. Czy zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego?

75%
83%

76%
82% 78%

19%
15%

20%
15%

18%

2% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1%
4% 2% 2% 2% 2%

zsz –
uczniowie

zsz –
młodociani

technikum szkoła
policealna

ogółem

jeszcze nie wiem

zdecydowanie nie

raczej nie

raczej tak

zdecydowanie tak

Warto zauważyć, że największą gotowość zdawania egzaminu zawodowego wykazywali 

uczniowie z branży społeczno-medycznej: nikt nie zadeklarował rezygnacji z niego. Po-

twierdzić kwalifi kacje chcieli również uczniowie z branży usługowej i turystyczno-gastro-

nomicznej. Najmniej zdecydowani na podejście do egzaminu zawodowego byli uczniowie 

z branży rolno-przetwórczej.
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Wykres 16. Osoby zdecydowane przystąpić do egzaminu zawodowego 

w poszczególnych branżach

91%

82%

80%

78%

74%

73%

73%
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78%

społeczno-medyczna
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budowlana

mechaniczno-mechatroniczna

rolno-przetwórcza

ogółem

5.2. Matura
Matura równie ważna, jeśli nie ważniejsza

Kończąc edukację w technikum uczniowie mają do zdania dwa ważne egzaminy. Matu-

ra otwiera drogę na studia, natomiast egzamin zawodowy potwierdza, że uczeń zna swój 

fach, a co za tym idzie – ułatwia mu poszukiwanie pracy w zawodzie. Zdecydowana więk-

szość uczniów techników miała zamiar przystąpić i do jednego, i do drugiego egzaminu.

Wykres 17. Czy zamierzasz przystąpić do egzaminu...
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Najwięcej uczniów deklarowało, że oba egzaminy są tak samo ważne. Twierdzili tak zwłasz-

cza uczniowie z branży administracyjno-biurowej i informatyczno-elektronicznej. Egzamin 

zawodowy jako ważniejszy deklarowało szczególnie dużo osób z branży mechaniczno-me-

chatronicznej i rolno-przetwórczej. Natomiast maturę przed egzamin zawodowy przedkła-

dali uczniowie z branży turystyczno-gastronomicznej. 

Wykres 18. Który egzamin wydaje Ci się ważniejszy? – odpowiedzi uczniów 

technikum

społeczno-medyczna 41% 15% 44%

ogółem 29% 34% 35% 2%

administracyjno-biurowa 18% 42% 39% 1%

informatyczno-elektroniczna 21% 43% 33% 3%

usługowa 23% 38% 37% 2%

turystyczno-gastronomiczna 31% 29% 39% 1%

budowlana 34% 32% 32% 2%

rolno-przetwórcza 38% 27% 33% 2%

mechaniczno-mechatroniczna 40% 27% 29% 4%

egzamin zawodowy matura oba są tak samo ważne nie mam zdania

Uczniowie szkół policealny zazwyczaj mieli już maturę (79%). Wśród tych, którzy jej nie zda-

wali, tyle samo osób (8%) chciało zdobyć świadectwo dojrzałości i tyle samo z tego zrezy-

gnowało. 

6. Znajomość języków obcych

Angielski – lingua franca zawodowców

Znajomość języków obcych to ważna umiejętność, która może zdecydować o przyszłości 

edukacyjno-zawodowej uczniów: warunkuje możliwość podejmowania pracy za granicą, 

jest również jednym z elementów umożliwiających zdobywanie i uzupełnianie kwalifi kacji. 

Dobra znajomość języka obcego to znacząca przewaga, która niejednokrotnie może zdecy-

dować o losie absolwenta w momencie, gdy opuści mury szkolne. Spośród języków obcych 

najbardziej popularny okazał się angielski (wskazany przez 87% przebadanych uczniów) 

oraz niemiecki (62%). Wśród pozostałych języków znalazły się rosyjski (8%), francuski (6%) 

oraz włoski (1%). 

Znajomość języków obcych różniła się w poszczególnych typach szkół. Największy udział 

osób, które ją zadeklarowały, był w technikach (98%), niższy – w szkołach policealnych 

(90%), a najniższy – w zasadniczych szkołach zawodowych (87%). Prawie wszyscy uczniowie 

techników (91%) deklarowali znajomość przynajmniej dwóch języków – najczęściej angiel-

skiego i niemieckiego. W szkołach policealnych dwoma językami obcymi posługiwało się 

55% uczniów, a w zasadniczej szkole zawodowej – 38%. 
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Wykres 19. Znajomość języków obcych
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Więcej rozumieją z tekstu niż ze słuchu

Poziom znajomości języków był zróżnicowany. Generalnie uczniowie najwyżej oceniali 

swoją umiejętność czytania, najniżej – rozumienia ze słuchu. Najlepiej wypadł język angiel-

ski (średnia ocen 3,4 na sześciostopniowej skali ocen) oraz włoski (3,4). Drugi co do liczby 

wskazań niemiecki uzyskał średnią ocen 2,7. Dla potrzeb dalszej analizy pod uwagę będą 

brane tylko dwa najpopularniejsze wśród uczniów języki: angielski i niemiecki.

Wykres 20. Poziom znajomości języków obcych
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Wraz z liczbą osób, które znają język obcy oraz liczbą języków, którymi się posługują, nie 

idzie poziom znajomości tych języków. Najlepszą znajomość angielskiego i niemieckiego 

deklarują słuchacze szkół policealnych. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o posługiwanie się 

językiem angielskim, uplasowały się technika, a w przypadku języka niemieckiego – zasad-

nicze szkoły zawodowe. To, co wydaje się być największym zaskoczeniem, to właśnie wyso-

ka ocena znajomości języka niemieckiego wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych 

– przewyższająca znajomość niemieckiego deklarowaną przez uczniów techników. 
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Wykres 21. Poziom znajomości języków obcych według typów szkoły
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Największe zróżnicowanie znajomości języków daje się zauważyć, gdy przyglądać się im 

z perspektywy branż, do których zostały przyporządkowane zawody, których uczyli się 

uczniowie. Osoby uczące się w zawodach z branży informatyczno-elektronicznej najlepiej 

oceniały swoją umiejętność posługiwania się językiem angielskim, a najsłabiej – językiem 

niemieckim. Na ten wynik wpłynęła przede wszystkim ocena języka angielskiego osób 

uczących się w zawodzie technik telekomunikacji (4,1) oraz technik teleinformatyk (4,0). Ge-

neralnie poziom znajomości języka niemieckiego był najwyższy w branżach o charakterze 

usługowym (społeczno-medyczna: 2,9; administracyjno-biurowa: 2,8; turystyczno-gastro-

nomiczna: 2,8 oraz usługowa: 2,8). Uczniowie, których zawody przyporządkowane zostały 

do tych branż, również wskazali na średnią bądź wyższą od średniej znajomość języka an-

gielskiego. 

Wykres 22. Ocena znajomości języków obcych według branż

3,2

3,2

3,2

3,4

3,4

3,5

3,6

3,8

3,4

2,7

2,5

2,5

2,8

2,8

2,8

2,9

2,4

2,7

niemiecki angielski

społeczno-medyczna

turystyczno-gastronomiczna

usługowa

administracyjno-biurowa

informatyczno-elektroniczna

budowlana

mechaniczno-mechatroniczna

rolno-przetwórcza

ogółem



Twój zawód. Twoja przyszłość?

www.obserwatorium.malopolska.pl32

Język obcy przepustką do pracy za granicą 

Poziom znajomości języka różnił się ze względu na plany edukacyjno-zawodowe. Najwyż-

szy deklarowały osoby, które:

nie zamierzały pracować (3,8) lub chciały założyć własną fi rmę (3,6) �

już studiowały (4,0) �

planowały wyjechać za granicę na stałe (3,8) lub na wakacje (3,7). �

Jeśli chodzi o znajomość języka niemieckiego, to wyróżniały się osoby, które:

już miały zagwarantowaną pracę w zawodzie (2,8) lub zamierzały szukać pracy w zawo- �
dzie (2,8)

już studiowały (3,1) �

planowały wyjechać za granicę na stałe (2,8).  �

Widać zatem, że uczniów, którzy byli zainteresowani czasowym lub stałym pobytem za 

granicą, cechował wyraźnie wyższy poziom znajomości języka obcego. Młodzież, która 

myślała o krajach anglojęzycznych, lepiej (o 0,4 punktu) znała język angielski, natomiast ta, 

która zamierzała wyjechać do Niemczech – niemiecki (o 0,3 punktu). 

Wykres 23. Ocena poziomu znajomości języka angielskiego a plany migracyjne
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Wykres 24. Ocena poziomu znajomości języka niemieckiego a plany migracyjne
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7. Korepetycje

Egzamin maturalny – bez korepetycji ani rusz

Udział uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/12 uczęszczali do ostatniej klasy szkoły za-

wodowej i deklarowali uczestnictwo w korepetycjach, wyniósł 29%. W porównaniu do 

poprzednich lat wzrósł on o 7 p.p. (w technikach o 6 p.p., w zasadniczych szkołach zawo-

dowych – o 7 p.p., w szkołach policealnych – 4 p.p.). Największy udział uczestników ko-

repetycji odnotowano w technikach (41%), znacznie mniejszy – w zasadniczych szkołach 

zawodowych (12%) i szkołach policealnych (9%). Branżą o najmniejszym udziale osób uzu-

pełniających wiedzę szkolną była branża społeczno-medyczna (jak już wyżej wspomniano 

– zdominowana w całości przez uczniów szkół policealnych). Najwyższy udział uczestników 

korepetycji utrzymał się w zawodach z branży turystyczno-gastronomicznej (35%), infor-

matyczno-elektronicznej (34%) oraz administracyjno-biurowej (34%). 

Wykres 25. Uczestnictwo w korepetycjach
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Wysoki udział uczniów techników biorących udział w korepetycjach wiązał się z możliwo-

ścią zdawania egzaminu dojrzałości – podobnie jak w latach poprzednich głównym po-

wodem uczęszczania na zajęcia uzupełniające była chęć lepszego przygotowania się do 

egzaminu końcowego. Najwięcej uczniów korzystało z korepetycji z matematyki (69%) oraz 

z języka angielskiego (45%). W porównaniu z poprzednimi latami udział matematyki spadł, 

podczas gdy z języka angielskiego – wzrósł. Powodem mogło być oswojenie się uczniów 

z obecnością matematyki na egzaminie maturalnym oraz uwzględnienie przez nauczycieli 

w programie nauczania przedmiotu zadań typu maturalnego. Z drugiej strony od dwóch 

lat realizowany jest w Małopolsce projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mało-

polsce”, który oferuje uczniom dodatkowe, bezpłatne zajęcia matematyczne. 

Wykres 26. Korepetycje, w których uczestniczyli uczniowie
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8. Koła zainteresowań i dodatkowe kursy zawodowe

Jeśli nie korepetycje, to kółka zainteresowań

Poziom aktywności szkolnej oraz pozaszkolnej młodzieży był dużo wyższy niż w poprzed-

nich latach. Dotyczyło to zarówno uczestnictwa w korepetycjach, kółkach zainteresowań, 

jak również w dodatkowych kursach zawodowych. Powodem mogło być pojawienie się 

nowych możliwości w tym zakresie, jak również wzrost świadomości, że taka aktywność 

może wpływać na przyszłą sytuację edukacyjno-zawodową. Udział uczniów deklarujących 

uczestnictwo w zajęciach dodatkowych w roku poprzedzającym trzecią edycję badania 

wzrósł o 8 p.p. Najwyższy utrzymywał się wśród uczniów techników (40%), najniższy – 

wśród osób uczęszczających do szkół policealnych (17%). Najczęściej młodzież brała udział 

w zajęciach sportowych (45%), na kolejnych pozycjach – podobnie jak w latach poprzed-

nich – uplasowały się: matematyka (23%), język angielski (22%), język polski (7%) oraz inne 

języki obce (6%).
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Wykres 27. Udział w kółkach zainteresowań 
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Wzrastająca aktywność młodzieży projektami wspierana 

W przypadku dodatkowych kursów zawodowych wzrost aktywności był jeszcze większy 

niż w przypadku kółek zainteresowań – wyniósł aż 13 p.p. Zmiana ta była najbardziej zna-

cząca w przypadku uczniów techników i prawdopodobnie wiązała się z realizacją projek-

tu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Uczniowie szkół policealnych 

uczestniczyli w dodatkowych kursach zawodowych tak samo często, jak ich koledzy w po-

przednim roku szkolnym. Generalnie w 2010 roku młodzież brała udział w około 5 414 kur-

sach, podczas gdy rok później – w 9 367. 

Wykres 28. Uczestnictwo w dodatkowych kursach zawodowych
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Pełne zestawienie kursów zawodowych, w których uczestniczyła młodzież w 2010 i 2011 r., 

zamieszczone zostało na Wykresie 29. 
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Wykres 29. Tematyka kursów zawodowych
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Zatrzęsienie bezpłatnych kursów zawodowych 

Kursy zawodowe, w których uczestniczyli uczniowie, były w większości przypadków bez-

płatne. Udział tych, na które nie trzeba było wydawać żadnych środków, wzrósł: w 2010 

roku uczniowie wskazali, że uczestniczyli w 3 352 bezpłatnych kursach, podczas gdy w 2011 

roku – w 7 205. Zmniejszenie udziału płatnych i częściowo płatnych kursów w 2011 roku 

dokonał się przede wszystkim za sprawą znaczącego wzrostu oferty bezpłatnej. 
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Wykres 30. Koszty uczestnictwa w kursach zawodowych
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82%

13%

6%
18% 12%

2010 2011

płatny w całości
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Nieliczne kursy, za które należało płacić, wiązały się z usługami kosmetycznymi (kursy płatne 

w całości lub części stanowiły 59%), usługami fryzjerskimi (46%), BHP i PPOŻ GIS (46%) pra-

wem jazdy (46%), a także kwalifi kacjami medycznymi i ratunkowymi (41%). Z wyjątkiem kur-

sów na prawo jazdy wszystkie kursy płatne adresowane były do małej liczby uczestników.

Jeśli chodzi o samych uczestników dodatkowych kursów zawodowych, to wyróżniali się 

uczniowie szkół policealnych. Generalnie korzystali oni z tej formy uzupełniania kwalifi kacji 

rzadziej, ale w porównaniu do młodzieży z pozostałych typów szkół znacznie częściej de-

cydowali się na kursy płatne i częściowo płatne. 
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Wykres 31. Odpłatność za kursy zawodowe
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Schemat 13. Najpopularniejsze kursy zawodowe według branż

turystyczno-gastronomiczna (2 596 kursów)
1. gastronomiczny, kucharski, HACCP (carving, cukiernictwo) 

– 27%

2. barmański – 17%

3. kelnerski – 9%

4. obsługa kasy fi skalnej (kursy sprzedażowe) – 7%

mechaniczno-mechatroniczna (1 505 kursów)
1. obsługa maszyn – 22%

2. spawalniczy – 19%

3.  prawo jazdy (wszystkich kategorii, kierowanie pojazdami 

gąsienicowymi) – 18%

4.  obsługa wózków widłowych (wózków jezdniowych) – 

15%

administracyjno-biurowa (1 243 kursy)
1. obsługa kasy fi skalnej (kursy sprzedażowe) – 16%

2.  rachunkowość (kadry i płace, księgowość, księga 

przychodów) – 15%

3. ekonomiczny (przedsiębiorczość, zarządzanie) – 14%

4.  komputerowy (projektowanie komputerowe, grafi ka 

komputerowa) – 13%

informatyczno-elektroniczna (1 230 kursów)
1.  komputerowy (projektowanie komputerowe, grafi ka 

komputerowa) – 23%

2. elektryczny/SEP – 12%

3. ECDL – 12%

4.  prawo jazdy (wszystkich kategorii, kierowanie pojazdami 

gąsienicowymi) –11%

budowlana (1 165 kursów)
1. AutoCAD – 14%

2.  budownictwo (instalacje, wykończenie wnętrz, 

projektowanie) – 12%

3. obsługa maszyn – 11%

4.  prawo jazdy (wszystkich kategorii, kierowanie pojazdami 

gąsienicowymi) – 9%

usługowa (1 008 kursów)
1. kosmetyczny (wizaż, szkolenia konkretnych fi rm) – 22%

2.  fryzjerski (pokazy fryzjerskie, szkolenia konkretnych fi rm) 

– 12%

3. językowy (w tym język migowy) – 6%

rolno-przetwórcza (348 kursów)
1.  prawo jazdy (wszystkich kategorii, kierowanie pojazdami 

gąsienicowymi) – 20%

2. obsługa maszyn – 16%

3. spawalniczy –11%

4.  obsługa wózków widłowych (wózków jezdniowych) – 

9%

społeczno-medyczna (274 kursy)
1. medyczny, ratunkowy, WOPR, pierwsza pomoc – 58%

2.  komputerowy (projektowanie komputerowe, grafi ka 

komputerowa) – 8%

3. ekonomiczny (przedsiębiorczość, zarządzanie) – 3%

4. kosmetyczny (wizaż, szkolenia konkretnych fi rm) – 3%

Generalnie uczniowie podejmowali dodatkowe kursy zawodowe zgodne z kierunkiem 

kształcenia w szkole zawodowej. Obok nich, w każdej grupie kierunków kształcenia wskazy-

wali szkolenia o charakterze ogólnym – wyposażające w wiedzę i umiejętności, które można 

wykorzystać nie tylko w powiązaniu z danym zawodem. Wśród tego typu szkoleń znalazły 

się: obsługa kasy fi skalnej (dla branż turystyczno-gastronomicznej oraz administracyjno-

biurowej), prawo jazdy (dla branż mechaniczno-mechatronicznej, informatyczno-elektro-

nicznej, budowlanej oraz rolno-przetwórczej) oraz kursy językowe (branża usługowa). 
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9. Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe – pięta achillesowa szkolnictwa

W badaniu realizowanym w 2011 roku uczniowie wskazywali, że częściej niż ich koledzy 

z poprzednich roczników uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego. Różnica wy-

nikała głównie z większego zaangażowania szkół w świadczenie tego rodzaju usług. Wszyst-

kie pozostałe instytucje, które mogą włączać się w pomoc doradczą dla młodzieży, robią to 

na niezmiennym od kilku lat poziomie. Generalnie nadal zdecydowana większość uczniów 

wskazywała, że „w ostatnim roku nie uczestniczyła w żadnych spotkaniach poświęconych 

przyszłości zawodowej, możliwości znalezienia pracy lub dalszego kształcenia”. 

Wykres 32. Udział w zajęciach z doradztwa zawodowego
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0,4%

2%

2%

3%

19%

74%

0,4%

1%

2%

3%

18%

76%

1%

1%

3%

23%

72%

w poradni psychologicznej

w innym miejscu

w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej

w powiatowym urzędzie pracy

w szkole

nie uczestniczyłem(am) w żadnych
spotkaniach tego typu



Twój zawód. Twoja przyszłość?

41www.obserwatorium.malopolska.pl

III. Wnioski

Badanie uczniów pokazało, że:

Świadomie podjęta decyzja o wyborze zawodu i szkoły jest niezwykle ważna dla przy- �
szłości ucznia. Często (można powiedzieć, że za często) bierze on pod uwagę miejsce, 

gdzie będzie się uczyć, a nie to, czego będzie się uczyć. Tymczasem zła decyzja o wybo-

rze kierunku „ciągnie” się za nim przez cały okres kształcenia. Pod koniec nauki dochodzi 

zazwyczaj do wniosku, że gdyby mógł, to by wybrał inny zawód. Pomoc w wyborze pro-

fesji powinna koncentrować się na odkryciu mocnych stron ucznia, ale ostateczna decy-

zja musi należeć do niego. Jak wynika z badania, namowy rodziców, kolegów czy nawet 

sugestie doradcy zawodowego sprawiają, że młodzież nie jest zadowolona z tego, cze-

go się uczy. 

Uczniowie, będąc jeszcze w szkole, podejmują pracę zarobkową. Jednak rzadko łączy  �
się ona z zawodem, którego się uczą, więc nie zbierają odpowiedniego doświadczenia. 

A to właśnie doświadczenia oczekują pracodawcy. Tak jest szczególnie w przypadku la-

kierników i blacharzy samochodowych, techników elektryków, techników mechaników, 

brukarzy, hydraulików, monterów instalacji budowlanych, spawaczy, technologów ro-

bót wykończeniowych w budownictwie czy piekarzy10. 

Zdobycie doświadczenia zawodowego jeszcze w szkole jest o tyle ważne, że niemal  �
wszyscy po jej skończeniu chcą pracować. Tymczasem zagwarantowana praca czeka 

tylko na nielicznych. Być może uczniowie zdają sobie sprawę, że trudno im będzie zna-

leźć pracę w zawodzie i dlatego tak wielu nastawia się na poszukiwanie jakiegokolwiek 

zatrudnienia. 

Migracja młodych fachowców nie powinna w najbliższym czasie się zwiększyć: stosun- �
kowo niewielu uczniów planuje wyjazd (czy to wakacyjny, czy na dłużej). Sporą grupę 

stanowią osoby, które nie wykluczają wyjazdu, jednakże jest to grupa porównywalna do 

tej z poprzedniej edycji badania.

10 Por. Barometr zawodów 2012, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2012.
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Uczniowie nie mają sprecyzowanych planów, jeśli chodzi o dalszą edukację, szczególnie  �
w przypadku szkół policealnych i techników. Ci, którzy wiedzą, że chcą się dalej uczyć, 

po szkole zasadniczej zawodowej najczęściej wybierają się do technikum uzupełniające-

go, po technikum – na studia, a po szkole policealnej – na kursy zawodowe.

Nie wszystkie osoby, które kończą szkoły zawodowe, przystępują do egzaminu zawo- �
dowego – mimo że powinny, i że na etapie nauki wyrażały chęć zdawania go. Z bada-

nia absolwentów wynika, że uczniowie nie podejmują próby potwierdzenia zdobytych 

kwalifi kacji, ponieważ są przekonani, że i tak by sobie nie poradzili. Część absolwentów 

nie widzi sensu przystępowania do egzaminu, część wskazuje , że nauczyciele odradzili 

im udział w nim11. 

Najwięcej uczniów zna język angielski i niemiecki. Najwyższy poziom znajomości języ- �
ków obcych deklarują uczniowie szkół policealnych, co niejednokrotnie wynika z faktu, 

że ukończyli już naukę na poziomie średnim, że jednocześnie studiują, oraz że są starsi 

niż pozostali uczestnicy badania. Generalnie uczniowie techników wskazują na znajo-

mość więcej niż jednego języka obcego. Najpopularniejszą parę stanowi język angielski 

w połączeniu z niemieckim. Branże, które wyróżniają się najlepszą znajomością języków 

obcych, to te, które wiążą się ze świadczeniem szeroko pojętych usług: społeczno-me-

dyczna, administracyjno-biurowa, turystyczno-gastronomiczna oraz usługowa. Ogólnie 

rzecz biorąc osoby, które planują kontynuację nauki na studiach lub już studiują, oraz 

osoby planujące wyjazd czasowy lub stały za granicę, deklarują wyższy poziom znajo-

mości języków obcych.

Poziom pozaszkolnej aktywności młodzieży w ostatnich latach wzrasta. Dotyczy to za- �
równo uczestnictwa w korepetycjach, kursach zawodowych, kółkach zainteresowań 

oraz w zajęciach z doradztwa zawodowego. Może to wynikać z rozbudowy oferty zajęć 

pozalekcyjnych, m.in. dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu „Moderni-

zacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. 

11 Por. Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2011, Kraków: Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie, 2012.
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