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Zakres i metodologia badania

• Cel badania: dostarczenie informacji na temat współpracy szkół zawodowych:
zasadniczych szkół zawodowych, techników i techników uzupełniających

• z pracodawcami

• oraz instytucjami działającymi na rynku pracy (m.in. JST, PUP, OHP, cechy).

• Badanie w 7 powiatach: Płock, Siedlce, Radom, radomski, pruszkowski, 
przasnyski, żuromiński.

• Metodologia:

• Analiza dokumentacji – aktów prawnych, publikacji

• Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami szkół (35) i 
instytucji (41)

• Okres realizacji: czerwiec – sierpień 2011 r.



System praktycznej nauki zawodu – wybór zawodów

• Szkoły kształcą w zawodach wymienionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. Uczeń może się kształcić w innym zawodzie u rzemieślnika

• Zawody corocznie proponuje dyrektor  opiniuje powiatowa rada zatrudnienia 
(w praktyce przez PUP na podstawie monitoringu zawodów)  zatwierdza organ 
prowadzący  nowe zawody zatwierdza też kurator oświaty.

• Inne formy rozpoznania rynku pracy ani konsultacji nie są obowiązkowe. W 
praktyce dyrektorzy szkół kierują się prywatnym rozeznaniem. Są przypadki 
roboczych konsultacji szkół z PUP, czasami organ prowadzący organizuje 
spotkania dla szkół, PUP i pracodawców.

• Wybierając zawody szkoły kierują się przede wszystkim:

• posiadanymi zasobami (baza dydaktyczna, kwalifikacje nauczycieli)

• popytem ze strony uczniów ( finansowanie z subwencji oświatowej)

• Pomimo to kształcenie jest raczej adekwatne. Ryzykowne ze względu na liczbę 
bezrobotnych są zawody sprzedawcy i w niektórych powiatach, zawody 
kształcone w technikum (w tym t. mechanik, t. handlowiec, t. ekonomista). 



Formy praktycznej nauki zawodu

1) Zajęcia praktyczne

• dla uczniów ZSZ i części uczniów techników. Trwają przez cały okres nauki w 
szkole;

• w szkolnych zakładach, pracowniach, gospodarstwach pomocniczych, w CKP 
lub u pracodawcy (rzadziej niż łącznie w pozostałych instytucjach); 

• u pracodawcy mogą się odbywać w formie przygotowania zawodowego 
młodocianych.  Bywają błędnie nazywane praktykami;

• Wybór miejsca zależy od tego czy szkoła ma warsztaty dla danego 
zawodu;

• Ponad połowa szkół ZSZ i techników współpracuje z pracodawcami.

2) Praktyki zawodowe

• Dla uczniów techników. 

• U pracodawcy (najczęściej), w CKP lub w szkole, twają kilka tygodni, zależnie 
od programu nauczania danego zawodu, 



Uwarunkowania współpracy szkół z pracodawcami

• Współpraca stała się koniecznością dla wielu szkół po likwidacji szkolnych 
zakładów / pracowni oraz w związku z przechodzeniem części ZSZ na model 
kształcenia wielozawodowego

• Czynniki które ułatwiają współpracę z pracodawcami, to:

• Popyt ze strony pracodawców;

• Kompetencje społeczne kierownika ds. praktycznej nauki zawodu – w tym 
umiejętność pozyskiwania i podtrzymywania kontaktów z wieloma 
pracodawcami i innych kontaktów społecznych, umiejętności 
przekonywania, negocjacji oraz rozwiązywania problemów;

• Korzyści dla pracodawcy (większe w przypadku kilkuletnich zajęć 
praktycznych niż kilkutygodniowych praktyk)

• Szkoły pozyskują pracodawców samodzielnie lub (niektóre) we współpracy z 
Cechem Rzemiosł lub Ochotniczymi Hufcami Pracy.



Proces współpracy szkół z pracodawcami (cz. 1)
Rzadko. 
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Proces współpracy szkół z pracodawcami (c.d. schematu)



Inne formy współpracy szkół z pracodawcami

Rzadkie, dodatkowe formy współpracy:

• tworzenie klas (zawodów) w szkole na potrzeby konkretnego pracodawcy

• dodatkowe zajęcia, wizyty w zakładzie

• darowizny - sprzętu lub oprogramowanie dla szkoły

• fundowanie stypendiów dla najlepszych uczniów



Współpraca szkół z innymi instytucjami
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Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych

• Uczeń szkoły zawodowej może zdawać egzamin zewnętrzny (1 z 2 
równorzędnych)

• Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin zawodowy) w 
OKE

• lub (tylko jeżeli kształcił się u rzemieślnika) egzamin kwalifikacyjny na tytuł 
czeladnika w zawodzie w Izbie Rzemieślniczej

• „Praktyczna” z w zamierzeniu część egzaminu ma charakter zbyt teoretyczny.

• Zdanie egzaminu zawodowego nie jest powszechnie wymagane przez 
pracodawców (przypuszczalnie w związku z dyskusyjną jakością egzaminu i 
brakiem świadomości, że egzamin różni się od świadectwa ukończenia szkoły)

• Kształcenie szkolne nie zapewnia uprawnień zawodowych do 
wykonywania niektórych zawodów, ich zdobycie wymaga ukończenia 
dodatkowych kursów (w ZDZ) i zdania kolejnego, płatnego egzaminu zgodnie z 
wymaganiami określanymi przez jedną z wielu instytucji spoza systemu oświaty

• Ale ten problem nie wydaje się być rozpoznany przez większość szkół, choć 
jest znany w PUP.



Rekomendacje (1)
1. Prowadzić systematyczne diagnozy i prognozy sytuacji na lokalnych, 

subregionalnych i regionalnym rynkach pracy. Przekazywać ich wyniki w 
dostępny sposób przedstawicielom systemu oświaty w trakcie spotkań, 
konferencji oraz w postaci broszur 

• Realizacja optymalnie przez MORP. Ograniczenie finansowania ze Funduszu 
Pracy lub EFS może stanowić zagrożenie dla realizacji tego zadania w sposób 
regularny

2. Promować tworzenie powiatowych platform współpracy i wymiany wiedzy 
między organami prowadzącymi, szkołami, pracodawcami, urzędem pracy i 
OHP w celu diagnozowania sytuacji na lokalnym rynku pracy i bardziej 
ugruntowanego podejmowania decyzji w sprawie kierunków kształcenia;

3. Rekomendujemy podjęcie współpracy ponadlokalnej (subregionalnej), a 
nawet regionalnej (włączenie Urzędu Marszałkowskiego, WUP i 
wojewódzkiego kuratorium oświaty) w zakresie polityki edukacyjnej w celu 
stworzenia optymalnej siatki kształcenia zawodowego na terenie większym 
niż powiat;



Rekomendacje (2)
4. Każdy uczeń szkoły zawodowej powinien odbywać zajęcia lub praktyki 

zawodowe u pracodawcy. Nauka w szkolnych warsztatach i pracowniach lub 
CKP powinna mieć charakter uzupełniający;

5. Praktyki zawodowe uczniów techników powinny zostać wydłużone;

6. Należy promować zapraszanie pracodawców do prowadzenia zajęć lub 
spotkań z uczniami, organizację wycieczek uczniów do zakładów pracy, 
dodatkowe zajęcia praktyczne lub praktyki u pracodawców;

7. Praktyczna część egzaminu zawodowego powinna być nią w rzeczywistości;

8. Istnieje konieczność włączenia zyskiwania uprawnień zawodowych do 
systemu oświaty. Możliwość finansowania z PO KL + docelowo ta kwestia 
powinna zostać uregulowana na poziomie MEN.

9. Konieczne jest monitorowanie losów absolwentów. Wysokość środków 
finansowych przekazywanych szkole powinna być uzależniona od 
efektywności prowadzonego przez nią kształcenia (zatrudnienie / dalsza 
nauka absolwentów). 

10.Dyrektorzy szkół powinni brać pod uwagę predyspozycje psychospołeczne w 
rekrutacji na stanowisko kierownika ds. kształcenia praktycznego.



Dziękuję za uwagę!


