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Zawodowy start

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2011



Warto zauważyć, że:

największy odsetek pracujących • 

odnotowano wśród absolwentów, 

którzy uzyskali zawód z branży 

społeczno-medycznej

największy odsetek kontynuujących • 

naukę odnotowano wśród 

absolwentów z branż: administracyjno-

biurowej oraz informatyczno-

elektronicznej

największy odsetek NEETsów znalazł się • 

w branży usługowej (obejmującej takie 

zawody jak: technik ogrodnik, krawiec, 

technik bezpieczeństwa i higieny 

pracy).
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1. Absolwenci skończyli szkołę w czerwcu 2010 roku. Badanie zostało przeprowadzone w 2011 roku (lipiec–sierpień). Uczestniczyli w nim ab-

solwenci szkół: zasadniczych zawodowych, techników i szkół policealnych.

Szkoły zawodowe przygotowują przede 

wszystkim do podjęcia pracy. Nie dziwi zatem, 

że największą grupę absolwentów stanowią 

pracujący. Uwagę zwraca natomiast spora gru-

pa osób, które po roku od ukończenia szkoły ani 

nie pracowały, ani się nie uczyły (tzw. NEETs – 

stanowili jedną czwartą przebadanych). 

Na kontynuowanie nauki zdecydowali się 

przede wszystkim absolwenci technikum. Dla-

czego? Ponieważ liczyli, że po studiach znajdą 

lepszą pracę z wyższymi zarobkami. Absolwenci 

szkół zasadniczych zawodowych oraz police-

alnych od razu postawili na pracę, przy czym 

– szczególnie po szkołach zasadniczych zawo-

dowych – wiele osób miało problemy z jej znale-

zieniem (zaliczało się do grupy bezrobotnych).

Najlepiej radzili sobie absolwenci, któ-

rzy ukończyli szkołę w powiecie: wielickim, 

oświęcimskim i krakowskim (łączny udział osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo był tutaj 

najmniejszy). Najgorzej radzili sobie absolwen-

ci, którzy uczyli się w powiatach: tarnowskim, 

nowotarskim, limanowskim, gorlickim i mieście 

Tarnowie. Przestrzenne rozmieszczenie osób 

biernych zawodowo oraz bezrobotnych wska-

zuje, że duży wpływ na sytuację absolwentów 

ma bliskość Krakowa (powiaty w jego bezpo-

średnim sąsiedztwie cechują się lepszą sytu-

acją) oraz pogranicze z województwem śląskim 

(powiaty oświęcimski, chrzanowski i olkuski). 

Zatem sprzyjająca dla absolwentów jest bli-

skość dużych miast.
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Praca nie w zawodzie…

Aż 43% pracujących absolwentów wska-

zało, że wykonywana praca nie była zgodna 

z wyuczonym zawodem. Stosunkowo większe 

szanse na pracę całkowicie lub częściowo w za-

wodzie mieli absolwenci: 

szkół zawodowych, którzy kształcili się w try-• 

bie młodocianego pracownika

szkół policealnych• 

którzy zdali egzamin zawodowy.• 

Najmniej związana z wyuczoną profesją 

była praca podejmowana za granicą.
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Najpopularniejsze kierunki studiów, jakie wybrali absolwenci 

z poszczególnych branż

 turystyka i rekreacja branża turystyczno-gastronomiczna 

 budownictwo budowlana

 informatyka informatyczno-elektroniczna

 zarządzanie i inżynieria produkcji rolno-przetwórcza

 mechanika i budowa maszyn mechaniczno-mechatroniczna

 promocja zdrowia społeczno-medyczna

 pedagogika usługowa

 fi nanse i rachunkowość administracyjno-biurowa

… za 1360 zł miesięcznie

W pierwszej pracy przeciętne wynagro-

dzenie „na rękę” absolwenta wynosiło 1360 zł, 

przy czym dla uczniów szkół zasadniczych za-

wodowych było nieco wyższe od średniej, dla 

technikum – niższe, a dla szkół policealnych 

– najniższe. Największe zróżnicowanie wyna-

grodzeń widoczne jest z perspektywy branż, 

w których kształcili się absolwenci. Osoby, 

które zdobyły wykształcenie w branżach zwią-

zanych z przemysłem i przetwórstwem, otrzy-

mywały wyższe od średniej wynagrodzenia, 

absolwenci z branży usługowej – niższe. Może 

to być związane z tym, że zakłady świadczące 

usługi to mniejsze podmioty, a im mniejsza 

fi rma (liczona liczbą zatrudnionych pracowni-

ków), tym niższe jest oferowane wynagrodze-

nie dla absolwentów. 

1090 !�	
����$&'+

11&5

119'

1215

1424

1507

1'29

178&

������#�

����	���,�	
����

�
������������,.����#�

����������,�������������

��/���������,	�	���������

��:������,�	:���������

�����,���	�#����

.�
�#����

Wynagrodzenie w pierwszej pracy po szkole

Nauka w zawodzie 
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Więcej informacji na temat wyników badania, wniosków i rekomendacji, można znaleźć w publikacji „Zawodowy 

start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2011”, dostępnej w serwisie internetowym 
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Braki ze szkoły zawodowej

Jedna czwarta absolwentów wskazała 

konkretne braki, jakie ich zdaniem pojawiły się 

w szkole zawodowej. Najczęściej zastrzeżenia 

dotyczyły:

praktycznej nauki zawodu – tj. za mało ćwi-• 

czeń w szkole, za mało praktyk u pracodaw-

ców; praktyki u pracodawców źle zorganizo-

wane, w nieodpowiednim miejscu

języków obcych – tj. za mało zajęć, za mało • 

słownictwa branżowego, niski poziom na-

uczania

nauczycieli – tj. za mało zaangażowani, nie-• 

kompetentni, nie posiadający umiejętności 

przekazywania wiedzy.

Braki ze szkoły zawodowej zgłaszane przez absolwentów kończących naukę w poszczególnych branżach

branża zabrakło...

turystyczno-gastronomiczna wyższego poziomu nauczania języka obcego

budowlana lepszej organizacji praktyk 

matematyki

informatyczno-elektroniczna praktycznych umiejętności/ przygotowania do życiowych sytuacji 

zaangażowania nauczycieli 

czasu na zrealizowanie całego materiału 

lepszych zajęć z programowania 

rolno-przetwórcza zaangażowania nauczycieli 

umiejętności przekazywania informacji przez nauczycieli 

szkoła niczego nie nauczyła/ zabrakło wszystkiego 

j. angielskiego zawodowego 

dodatkowych kursów zawodowych 

mechaniczno-mechatroniczna nauki zawodu 

kontaktu z nowoczesnymi technologiami / obsługi maszyn 

społeczno-medyczna nauki języka angielskiego 

czasu na zrealizowanie całego materiału 

j. angielskiego zawodowego 

kursu pierwszej pomocy 

nowoczesnych i różnych metod masażu 

informacji o nowoczesnych lekach/ działaniu leków 

usługowa wyższego poziomu nauczania języka obcego

administracyjno-biurowa praktycznych zadań/przykładów 

zagadnień dotyczących zakładania i prowadzenia fi rmy 

powiązania teorii z praktyką 


