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W wyniku realizacji projektu powstały następujące opracowania:  

 

Raporty  główne z badao:  

Tom 1: Raport z analizy zastanych 

Tom 2: Raport z badania terenowego wśród dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego  

Tom 3: Raport z badania terenowego wśród słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego  

 

Raporty cząstkowe z badao:  

Raporty powiatowe obejmujące analizę danych zastanych oraz badania terenowe wśród uczniów oraz 
dyrektorów:  

Tom 4: raport dla powiatu m. Płock  

Tom 5: raport dla powiatu m. Siedlce  

Tom 6: raport dla powiatu pruszkowskiego  

Tom 7: raport dla powiatu przasnyskiego  

Tom 8: raport dla powiatu radomskiego 

Tom 9: raport dla powiatu żuromioskiego   

 

Ponad to przygotowano osobne dokumenty dotyczące metodologii badao:  

Tom 10: Raport z realizacji badao terenowych  

Tom 11:  Metodologia przyszłych badao oraz podsumowanie z pilotażu  

 

Każdy z tomów od 1 do 9 zawiera streszczenie w wersji polskiej oraz angielskiej.  

 

Skróty i oznaczania używane w raporcie:  

 

SIO: System Informacji Oświatowej  

KU: Kształcenie Ustawiczne  

PUP:  Powiatowe Urzędy Pracy  

 

Skróty w tabelach i na rysunkach:  

N: liczebnośd próby  

%: odsetek wskazao  

BRAK: brak danych, odsetek respondentów którzy nie odpowiedzieli na pytanie  
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1 WSTĘP  

 

Niniejszy raport jest raportem cząstkowym prezentującym wyniki wszystkich zrealizowanych badao dla powiatu 
żuromioskiego oraz dodatkowych powiatów z subregionu ciechanowskiego:  

 badao desk research; 

 badao terenowych dyrektorów jednostek kształcenia ustawicznego; 

 badao terenowych uczniów i słuchaczy jednostek kształcenia ustawicznego.  

 

Struktura raportu została podzielona na 4 części: 

 

 Częśd I – Analiza dopasowania kształcenia ustawicznego do potrzeb lokalnego rynku pracy (synteza 
oparta o analizę danych zastanych) 

 Częśd II – Badanie danych zastanych (częśd oparta o analizę danych Systemu Informacji Oświatowej dla 
powiatu żuromioskiego i dodatkowych powiatów z subregionu ciechanowskiego) 

 Częśd III – Badanie terenowe wśród dyrektorów jednostek kształcenia ustawicznego (wyniki badao 
ilościowych dyrektorów jednostek kształcenia ustawicznego w powiecie żuromioskim i dodatkowych 
powiatach z subregionu ciechanowskiego) 

 Częśd IV – Badanie terenowe wśród uczestników zajęd w jednostkach kształcenia ustawicznego (wyniki 
badao ilościowych i jakościowych uczniów i słuchaczy w powiecie żuromioskim i dodatkowych powiatach 
z subregionu ciechanowskiego). 
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2 METODOLOGIA  

 

Pierwotnie badanie miało zostad przeprowadzone w powiecie żuromioskim. Ze względu na trudności 
realizacyjne, w porozumieniu z Zamawiającym do badania został włączony dodatkowy powiat z subregionu 
ciechanowskiego – powiat płooski. 

 

Badanie danych zastanych 

 

W analizie wykonanej na potrzeby niniejszego raportu wykorzystano trzy grupy danych:  

 Dane statystyczne zbierane przez GUS  

 Badania, analizy, ekspertyzy  

 Dane gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej  

 

Poniżej w tabeli przedstawiamy źródła wykorzystywane w analizie danych zastanych w niniejszym raporcie:  

 

Dane GUS  dotyczące struktury ludności i demografii  

 dotyczące aktywności zawodowej (BAEL) 

 dotyczące edukacji 

 Kwartalne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) podaje 
systematyczną informację o reprezentatywnej próbie osób powyżej 15 roku życia. 
Pytania dotyczące uczenia się dorosłych obejmują wszystkie rodzaje aktywności 
szkoleniowej w okresie 4 tygodni przed datą badania.  

Dane zawarte 

w Systemie 

Informacji 

Oświatowej 

(SIO) 

 

 System Informacji Oświatowej (SIO), działający na podstawie ustawy o systemie 
informacji oświatowej z dnia 1 stycznia 2005 r. (Dz. U. 04.49.463). Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, System Informacji Oświatowej (dane z lat 2005/2006-
2010/2011) – system działający od 2005 r. i gromadzący kompleksowe dane na 
temat szkół oraz nauczycieli. System ten zastąpił system EWIKAN, który zakooczył 
gromadzenie danych w latach 2002-2003.  

Badania 

społeczne, 

publikacje, 

ekspertyzy, 

dotyczące 

sytuacji na 

rynku pracy w 

woj. 

mazowieckim 

 Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa 
Mazowieckiego, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy,  Wojewódzki Urząd 
Pracy w Warszawie, http://obserwatorium.mazowsze.pl. 

 „Prognozy bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach 
województwa mazowieckiego”, dr M. Mickiewicz, E. Łaszkiewicz, M. Pawłowska, J. 
Stopolska, publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego „Aktywna 
polityka zatrudnienia – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy 
województwa mazowieckiego” przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. 
z o. o. na zlecenie 4P Research Mix Sp. z o. o.,  Warszawa, 2011 

 „Prognozy zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach 
województwa mazowieckiego”, ”, dr M. Mickiewicz, E. Łaszkiewicz, M. Pawłowska, 
J. Stopolska, publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego „Aktywna 
polityka zatrudnienia – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy 
województwa mazowieckiego” przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. 
z o. o. na zlecenie 4P Research Mix Sp. z o. o., Warszawa, 2011 
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 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żuromioskim 
(woj. mazowieckie) w II pół. 2010 r., Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, 
www.pupzuromin.pl 

 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim 
w 2010 r,. Wojewódzki Urząd Pracy,  Warszawa, kwiecieo 2011 

 „Rynek pracy województwa mazowieckiego w 2010 roku”, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Warszawie, Warszawa, kwiecieo 2011 

 

Badanie terenowe dyrektorów jednostek kształcenia ustawicznego 

 

Badanie terenowe wśród dyrektorów obejmowało zarówno badania jakościowe (IDI) oraz badania ilościowe 
(kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia). Prace terenowe przypadały na czerwiec-wrzesieo 2011 roku. 

 

W powiecie żuromioskim i okolicach zrealizowano 2 IDI z dyrektorami jednostek kształcenia ustawicznego w 
następującym układzie: 

 Placówki oferujące 

kształcenie ustawiczne 

tylko w formie szkolnej 

Placówki oferujące 

kształcenie ustawiczne 

tylko w formie pozaszkolnej 

Placówki oferujące 

kształcenie ustawiczne w 

formach szkolnych i 

pozaszkolnych 

Powiat żuromioski i inne 1  1 

powiat żuromioski   1 

powiat płooski 1   

 

W części ilościowej w powiecie żuromioskim i okolicach zrealizowano 2 wywiady kwestionariuszowe w 
następującym układzie: 

 Powiat 

żuromioski i 

okolice Powiat żuromioski Powiat płooski 

RAZEM 2 1 1 

Samodzielna szkoła dla dorosłych (nie w zespole) 1  1 

Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 1 1  

Centrum Kształcenia Ustawicznego - ze szkołą 1 1  

Centrum Kształcenia Praktycznego 1 1  

 

Ogółem badanie zrealizowano z 4 na 13 zespołów szkól (placówek oświatowych zlokalizowanych pod tym 
samym adresem, zew wspólną dyrekcją)   - co daje wskaźnik dotarcia na poziomie jednej trzeciej, w tym w 
samym poziomie żuromioskim na poziomie 66,7%, co zapewnia wysoką rzetelnośd i trafnośd wnioskowania.  

 [A] liczba 
zespołów szkół  

[B]liczba 
zrealizowanych 

ankiet z 
dyrektorami  

[C] liczba 
zrealizowanych 

wywiadów IDI 

[D] ogółem liczba 
placówek w 

których 
realizowano 

badanie  

wskaźnik dotarcia 
 [D]/[A]  

żuromioski i inne  13 2 2 4 30,8% 

Powiat 
żuromioski  

3 1 1 2 66,7% 

Powiat płooski  10 1 1 2 20,0% 

 

http://www.pupzuromin.pl/
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Badanie terenowe uczniów i słuchaczy jednostek kształcenia ustawicznego 

 

Badanie terenowe wśród uczniów i słuchaczy obejmowało zarówno badania jakościowe (FGI) oraz badania 
ilościowe (kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia). Prace terenowe przypadały na czerwiec-wrzesieo 
2011 roku. 

W powiecie żuromioskim i okolicach zrealizowano 2 FGI z uczniami i słuchaczami jednostek kształcenia 
ustawicznego w następującym układzie: 

Powiat Liczba przeprowadzonych FGI z 

uczestnikami: 

OPIS GRUP 

form szkolnych form pozaszkol-

nych 

Subregion ciechanowski 

Powiat żuromioski i inne 

(powiaty: żuromioski i płooski) 

1 1 FGI zostały przeprowadzone 23.09.2011 r. w Płoosku z 

uczniami/słuchaczami kształcenia ustawicznego z 

powiatu płooskiego i żuromioskiego 

 

W części ilościowej w powiecie żuromioskim i okolicach zrealizowano 111 wywiadów w następującym układzie: 

 Powiat żuromioski i 

okolice Powiat żuromioski Powiat płooski 

RAZEM 111 29 82 

Formy szkolne 111 29 82 

zasadnicza szkoła zawodowa     

technikum  5  5 

technikum uzupełniające   6  6 

liceum ogólnokształcące  23  23 

liceum ogólnokształcące uzupełniające  57 29 28 

szkoła policealna   20  20 

Formy pozaszkolne 0 0 0 

 

Ogółem badanie zrealizowano w 10 na 19 aktywnie działających szkół. Objęto nim 12,3% uczniów, w tym w 
samym powiecie żuromioskim 20,7% wszystkich uczniów z regionu, co zapewnia wysoką rzetelnośd i trafnośd 
wnioskowania dla objętego badaniem regionu oraz poszczególnych powiatów. 

 DANE DOTYCZĄCE POPULACJI  DANE DOTYCZĄCE PRÓBY  WSKAŹNIKI  
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żuromioski i inne  13 19 903 10 5 111 0 52,6% 12,3% 

Powiat żuromioski  3 4 140 1 1 29 0 25,0% 20,7% 

Powiat płooski  10 15 763 9 4 82 0 60,0% 10,7% 

 Wskaźnik dotarcia: liczba pojedynczych szkół, w których zrealizowano badanie w stosunku do liczby wszystkich aktywnych szkół 

z terenu objętego badaniem.  

 Wskaźnik realizowalności próby: liczba uczniów form szkolnych uczestniczących w badaniu w stosunku do liczby wszystkich 

uczniów z terenu objętego badaniem. 
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3 STRESZCZENIE 

 

Analiza danych zastanych 

 Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie żuromioskim jest trudna. Powiat ten charakteryzuje 
relatywnie bardzo wysoka, na tle subregionu i województwa, stopa rejestrowanego bezrobocia – 21,4%, a 
także najniższa w subregionie liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10 000 mieszkaoców 
(673). Dodatkowo znaczące miejsce w strukturze podmiotów gospodarczych zajmują przedsiębiorstwa 
działające w sektorze rolniczym, gdzie ponadto pracuje dwóch na trzech zatrudnionych. Ogólnie w całym 
subregionie ciechanowskim sytuacja na rynku pracy wygląda nienajlepiej. Panuje tutaj relatywnie wysokie 
bezrobocie (13,5%-21,4%) i we wszystkich powiatach subregionu obserwowany jest odpływ ludności do 
pracy poza miejscem zamieszkania. Brakuje również w subregionie wyraźnego ośrodka miejskiego, który 
stwarzałby dla okolicznych powiatów miejsca pracy. 

 Kształcenie ustawiczne w subregionie ciechanowskim skoncentrowane jest przede wszystkim w powiecie 
ciechanowskim, jednak oferta kształcenia ustawicznego w całym subregionie nie należy do szerokich. Na 
cały subregion przypada 59 aktywnych szkół dla dorosłych i jedynie 8 placówek kształcących w formach 
pozaszkolnych. Powiat żuromioski wypada tutaj najsłabiej. W roku szkolnym 2010/2011 w Systemie 
Informacji Oświatowej zarejestrowanych było na jego terenie jedynie 7 placówek kształcenia 
ustawicznego, z czego zaledwie 4 to placówki aktywne (posiadające uczniów/słuchaczy) – 3 szkoły dla 
dorosłych i jedna placówka kształcąca w formach pozaszkolnych (Centrum Kształcenia Praktycznego).  

 W ubiegłym roku szkolnym w powiecie żuromioskim w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych 
uczestniczyło jedynie 140 osób, edukację zaś zakooczyło 91. W formach pozaszkolnych uczestniczyło 
zaledwie 26 osób. Oznacza to, iż w skali całego powiatu na 100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym 
przypada zaledwie 0,6 ucznia szkół dla dorosłych oraz 0,1 słuchacza kursów/szkoleo. Kształcenie 
ustawiczne zatem, w bardzo niewielkim stopniu determinuje potencjał kompetencyjny lokalnych zasobów 
kadrowych. Nie mniej powinno ono byd dopasowane do potrzeb lokalnej gospodarki.  

 Znaczącym problemem dla kształcenia zawodowego w powiecie żuromioskim jest stopieo niedopasowania 
do potrzeb rynku pracy. W ubiegłym roku szkolnym osoby dorosłe kształciły się tam jedynie w zawodzie 
technika mechanika, w którym w 2010 r. było wielu bezrobotnych i brakowało dla nich ofert pracy. Oferta 
kształcenia nie jest również dopasowana do struktury zatrudnienia, gdzie w powiecie żuromioskim i całym 
subregionie przeważa sektor rolniczy. Ponadto biorąc ponadto pod uwagę strukturę zawodów 
deficytowych można zauważyd, że przeważają w niej zawody specjalistyczne, które nie występują w ofercie 
szkół zawodowych i wymagają kwalifikacji zdobytych dodatkowymi kursami lub poprzez doświadczenie 
zawodowe np. kasjer handlowy, prasowaczka ręczna, krojczy, przedstawiciel handlowy, fakturzystka, 
operator koparki, kierowca samochodu osobowego, operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeo. Jest to 
zatem szansa na rozwój kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

 W powiecie żuromioskim widoczna jest przewaga ogólnego kształcenia ustawicznego. W sytuacji, gdy na 
lokalnym rynku pracy sektor usług zajmuje raczej marginalną pozycję, osoby z wykształceniem średnim 
ogólnokształcącym, nawet jeżeli będą kontynuowały naukę w szkole policealnej, czy na studiach (co się 
relatywnie rzadko zdarza), mogą mied duże trudności ze znalezieniem zatrudnienia w miejscu 
zamieszkania, ze względu na brak miejsc pracy. Osoby z wykształceniem średnim ogólnym i wyższym, 
muszą się liczyd z koniecznością poszukiwania pracy nie tylko poza powiatem żuromioskim, ale również 
poza subregionem ciechanowskim. 

 

Badania wśród dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego 

 Placówki kształcenia ustawicznego z terenu powiatu żuromioskiego i jego okolic są raczej zadowolone ze 
swojej ogólnej kondycji. W skali 5-punktowej, gdzie 1 oznacza „z roku na rok placówka jest w dużo gorszej 
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sytuacji”, a 5 oznacza „z roku na rok dynamicznie się rozwijamy”, średnia ocena wyniosła 3,5. Placówki są 
też raczej zadowolone z sytuacji finansowej – chod funduszy starcza im z trudnością. 

 Placówki z powiatu żuromioskiego zgłosiły problemy związane z brakami środków finansowych oraz słabą 
frekwencją na zajęciach. Do mocnych stron placówek – decydujących o potencjale rozwojowym – zaliczono 
przede wszystkim kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej, a także ofertę edukacyjną instytucji, 
lokalizację placówek, popyt na rynku pracy na kwalifikacje oferowane przez szkołę oraz liczebnośd kadry 
pedagogicznej. Do słabych stron zaliczono sytuację finansową, współpracę z partnerami lokalnymi, ofertę 
edukacyjną instytucji.  

 Ogólna ocena warunków kształcenia w placówkach powiatu żuromioskiego i okolic wypadła pozytywnie. 
W skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało bardzo złe warunki, zaś 9 – bardzo dobre warunki, przeciętna ocena 
wyniosła 8. 

 Badani z powiatu żuromioskiego oceniają, że sytuacja ich absolwentów na rynku pracy jest raczej dobra lub 
przeciętna. Jednocześnie w najmniejszym stopniu wśród wszystkich powiatów oceniają, iż kształcenie w ich 
placówkach przyczyniło się do poprawy sytuacji absolwentów na rynku pracy. W skali 9-punktowej, gdzie 1 
oznacza, że kształcenie w placówce w ogóle nie przyczyniło się do poprawy sytuacji absolwentów na rynku 
pracy, a 9 oznacza, że przyczyniło się w bardzo dużym stopniu, przeciętna ocena oddziaływania kształcenia 
na sytuację na rynku pracy kształtowała się na poziomie 5,5. 

 

Badania wśród uczniów i słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego 

 Czynnikami mającymi największy wpływ na kontynuowanie nauki według deklaracji badanych uczestników 
kształcenia ustawicznego z powiatu żuromioskiego była chęd podniesienia poziomu wykształcenia 
(wskazany jako najważniejszy przez 3 z 4 respondentów), ogólnego poszerzenia swojej wiedzy i 
umiejętności (28%) oraz chęd rozwoju osobistego (21%). Uczniowie z dodatkowo badanego powiatu 
płooskiego oprócz wyżej wymienionych motywacji wskazywali również na chęd przekwalifikowania się lub 
zdobycia kwalifikacji w nowym zawodzie. 

 Z kolei do wyboru placówki, w której kształcili się badani z powiatu żuromioskiego, najczęściej zachęcała 
ich lokalizacja (66%), jak również porada znajomych i rodziny (38%) oraz dobre opinie o placówce (34%). 
Badani z powiatu płooskiego kierowali się również ofertą kierunków kształcenia. 

 Badani uczestnicy kształcenia ustawicznego z terenu powiatu żuromioskiego i okolic są na ogół zadowoleni 
z placówki w której się uczą. Jako mocne strony placówek uczniowie z powiatu żuromioskiego wymieniali 
przede wszystkim możliwośd kształcenia się oraz dobre warunki lokalowe, a także kompetentnych 
nauczycieli, miłą atmosferę oraz dobrą lokalizację. Nie wymienili praktycznie żadnych wad szkół. Uczniowie 
z dodatkowego powiatu płooskiego chwalili przede wszystkim kompetentnych nauczycieli i miłą atmosferę. 
Co czwarty z nich deklarował również, że placówki nie mają słabych stron, 12% wymieniło wysokie 
obciążenia nauką. 

 Respondenci z powiatu żuromioskiego mieli umiarkowanie wysokie mniemanie o jakości przygotowania do 
zawodu w szkołach – 38% oceniło je pozytywnie. Podobną opinię mieli oni o przygotowaniu do wejścia na 
rynek pracy – jedynie nieco ponad co trzeci respondent określił je jako dobre lub bardzo dobre. Dodatkowo 
nauka w placówce kształcenia ustawicznego przyczyniła się w największym stopniu do poszerzenia wiedzy 
ogólnej, a także do podniesienia umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy, szukania pracy i do 
wzrostu pewności siebie i samooceny. Są oni również umiarkowanie entuzjastyczni odnośnie ewentualnych 
korzyści płynących z tej formy kształcenia – nauka ich zdaniem może im pomóc w znalezieniu nowej pracy, 
ale nie przyczyni się do awansu zawodowego lub przyznania podwyżki. 

 Nieco lepiej w ocenie dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy wypadł dodatkowo badany powiat 
płooski. Uczniowie z powiatu płooskiego zauważyli wpływ nauki nie tylko na poszerzenie ich wiedzy ogólnej 
i wzrost pewności siebie, ale również na podniesienie kwalifikacji zawodowych w wymiarze umiejętności 
praktycznych i umiejętności obsługi komputera. 
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4 ABSTRACT 

 

Analysis of existing data 

 The situation on the local job market in the Żuromin poviat is difficult. Compared to the sub-region and 
voivodship, this poviat has a relatively high rate of registered unemployment, at 21.4%, as well as the 
lowest number of business entities per 10,000 inhabitants for the sub-region (673). In addition businesses 
in the agricultural sector have a significant share of the structure of businesses, and account for two out of 
three employed. Overall in the Ciechanów sub-region the situation on the job market is not ideal. There is 
relatively high unemployment there (13.5%-21.4%), and in all of the sub-region’s poviats one can see 
people travelling to work away from their place of living. The sub-region also lacks a distinct urban centre 
which would create jobs for nearby poviats. 

 Lifelong learning in the Ciechanów sub-region is focused above all in the Ciechanów poviat, but the range 
of lifelong learning available in the sub-region as a whole is not very broad. There are 59 active schools for 
adults and 8 establishments providing out-of-school instruction in the entire sub-region. In this respect the 
Żuromin poviat is the weakest. In the 2010/2011 academic year, there were 7 lifelong learning 
establishments in the poviat registered in the SIO (Education Information System), and barely 4 of these 
were active establishments (with students). Three were schools for adults, and one an establishment 
providing non-school forms of instruction (Practical Instruction Centre).  

 In the last academic year there were only 140 people participating in school-based forms of lifelong 
learning in the Żuromin poviat, and 91 people completed such learning. Barely 26 people attended out-of-
school forms of instruction. This means that in the poviat as a whole, for every 100 inhabitants of 
production age there were barely 0.6 who attended a school for adults, and 0.1 enrolled in a course or 
training. Thus lifelong learning only determines to a very small degree the competence potential of local 
human resources. Nevertheless, it should be matched to the needs of the local economy.  

 A significant problem for vocational instruction in the Żuromin poviat is the degree to which it does not 
match the needs of the job market. In the last academic year adults took instruction there only in the 
occupation of mechanical technician, in which there were many unemployed in 2010 and for whom there 
was a shortage of job offers. Neither is the range of instruction available tailored to employment structure, 
where agriculture dominates in the Żuromin poviat and the entire sub-region. In addition, bearing in mind 
the structure of deficit occupations, one can see that they are mainly specialist trades not appearing in the 
prospectuses of vocational schools and requiring qualifications obtained via additional courses or 
vocational experience, e.g. commercial teller, hand ironer, cutter, sales representative, invoice issuer, 
digger operator, car driver, and operator of stationary machinery and equipment. Therefore this is a 
chance for the development of lifelong learning in out-of-school forms.  

 In the Żuromin poviat there is an evident dominance of general lifelong learning. In a situation where the 
services sector occupies a rather marginal position on the local job market, people with a general 
secondary education, even if they continue studies at an adult college or higher place of learning (which 
happens relatively rarely), may have serious difficulty finding employment where they live, due to the lack 
of such jobs. People with general secondary and higher education have to accept that they may have to 
seek work not only outside of the Żuramin poviat, but also beyond the Ciechanów sub-region. 

 

Research among directors of lifelong learning establishments 

 Lifelong learning establishments in the Żuromin poviat and its vicinity are quite pleased with their overall 
condition. On a 5-point scale, with 1 for “the establishment’s situation is getting a lot worse from one year 
to the next” and 5 for “we’re growing dynamically year by year”, the average rating was 3.5. The 
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establishments are also quite pleased with their financial situation, although they are finding it difficult to 
make funds suffice. 

 Establishments in the Żuromin poviat reported problems related to insufficient funds and poor attendance 
in classes. The strengths – determining the establishments’ growth potential – were above all felt to be the 
competences and qualifications of the teaching staff, as well as the establishments’ prospectuses, their 
location, the demand on the job market for qualifications offered by the schools, and the number of 
teachers. Weaknesses included the establishments’ financial situation, collaboration with local partners, 
and the establishments’ prospectuses 

 Overall assessment of the conditions for instruction in establishments in the Żuromin poviat and its vicinity 
was positive. On a scale from 1 to 9, with 1 for very bad conditions and 9 for very good, the average rating 
was 8. 

 Respondents in the Żuromin poviat assessed the situation of their graduates on the job market as quite 
good or average. At the same time, they gave the lowest ratings of all poviats for instruction in their 
establishments contributing to an improvement in the graduates’ situation on the job market. On a 9-point 
scale, with 1 for instruction in their establishment not contributing at all to an improvement in graduates’ 
situation on the job market, and 9 for it contributing to a very high degree, the average rating was 5.5. 

 

Research among students of lifelong learning establishments 

 Factors contributing the most to continuation of one’s education according to the declarations from 
participants in lifelong learning covered by the study in the Żuromin poviat were the desire to improve 
their level of education (indicated as the most important by 3 out of 4 respondents), wanting to generally 
expand their knowledge and skills (28%) and the desire for personal development (21%). Students from 
the Płoosk poviat additionally covered also said (apart from the motives given above) that they wanted to 
retrain or obtain qualifications in a new occupation. 

 As for the choice of establishment for taking instruction, respondents from the Żuromin poviat were 
persuaded most often by their location (66%), by advice from friends and family (38%) and by good 
opinions voiced about the establishment (34%). Respondents from the Płoosk poviat also based their 
choice on the prospectuses. 

 Participants in lifelong learning from the Żuromin poviat and its vicinity claimed on the whole to be pleased 
with the establishment at which they are learning. Strengths in the establishments given by students from 
the Żuromin poviat were above all the opportunity of learning and good conditions of the premises, as well 
as competent teachers, nice atmosphere, and good location. They mentioned practically no drawbacks for 
the schools. Students from the additional Płoosk poviat praised above all the competent teaching staff and 
nice atmosphere. One in four of them also claimed that the establishments had no weaknesses, while 12% 
said the instruction meant a lot of work for them.  

 Respondents from the Żuromin poviat had moderately high opinions of the quality of preparation by the 
schools for their chosen occupation, with 38% giving positive ratings. They had similar opinions regarding 
preparation for entering the job market; only just over one in three respondents described this 
preparation as good or very good. In addition the instruction at their lifelong education establishment 
contributed to the highest degree to an expansion of general knowledge, as well as to an increase in skills 
related to navigating the job market, looking for work, plus a growth in their self-confidence and self-
appraisal. They were also moderately enthusiastic regarding possible benefits drawn from this form of 
instruction; in their opinion, the learning may help them find a new job, but will not contribute to a 
promotion or getting a pay rise. 

 Ratings for how well the instruction matched the needs of the job market were slightly better in the Płoosk 
poviat, surveyed in addition to the others. Students from this poviat noticed that the learning not only 
contributed to an expansion in their general knowledge and an increase in their self-confidence, but also 
led to a rise in their vocational qualifications in regard to practical skills and computer operating skills. 
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5 CZĘŚD I - ANALIZA DOPASOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DO POTRZEB 
LOKALNEGO RYNKU PRACY  

 

Powiat żuromioski zlokalizowany jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Jest 
najmniejszym spośród 4 powiatów subregionu ciechanowskiego, zarówno pod względem liczby ludności 
(39 500 – 14% ogółu ludności subregionu), jak i powierzchni (805,01 km

2
). Ma on w przeważającej części 

charakter wiejski – spośród sześciu gmin wchodzących w skład powiatu 4 to gminy wiejskie, a dwie miejsko-
wiejskie. Ogółem subregion ciechanowski zamieszkuje 289 169 mieszkaoców. Ludnośd subregionu koncentruje 
się głównie w powiecie ciechanowskim (89 970 osób - 31%) oraz płooskim (87 054 – 30%). 

 

Charakterystyka 1: Bezrobocie  

 

Powiat żuromioski na tle całego subregionu ciechanowskiego wyróżnia najwyższa stopa bezrobocia – ponad 
dwukrotnie wyższa, niż w skali całego województwa. W roku 2010 roku stopa bezrobocia wynosiła 21,4% (3599 
zarejestrowanych bezrobotnych). Warto tutaj zaznaczyd, że na tle całego województwa subregion ciechanowski 
cechuje się relatywnie wysokim bezrobociem. W najlepszej sytuacji w subregionie znajdują się mieszkaocy 
powiatu mławskiego, gdzie panuje najmniejsze bezrobocie (13,5%), ale nadal jest to 4,1 punktu procentowego 
więcej, niż na całym Mazowszu. W dwóch największych pod względem ludności powiatach subregionu panuje 
zbliżone bezrobocie (powiat ciechanowski – 14,7% i powiat płooski – 16,3%).  

Prognozy wskazują, iż liczba bezrobotnych w powiecie żuromioskim będzie systematycznie maled (o 26,68% w 
2025 roku w stosunku do 2009 r.), jednak nie musi to wynikad z polepszającej się sytuacji na rynku pracy, lecz z 
malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym. W gronie bezrobotnych nieznacznie będą dominowad mężczyźni. 
Pod względem stażu pracy, bezrobotnych najczęściej zasilad będą osoby posiadające najmniejszy staż pracy 1–
10 lat, natomiast ze względu na wiek będą to osoby w przedziale wiekowym 25–34 lata. Podobnie jak w całym 
województwie, najbardziej zagrożone bezrobociem będą osoby posiadające niskie wykształcenie

1
. 

                                                                 

 

 

1 „Prognozy bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego”, dr M. Mickiewicz, E. 

Łaszkiewicz, M. Pawłowska, J. Stopolska, publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego „Aktywna polityka zatrudnienia – 

analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. 

z o. o. na zlecenie 4P Research Mix Sp. z o. o.,  Warszawa, 2011 
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Rysunek 1. Stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatach subregionu ciechanowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 rok  

 

Charakterystyka 2:  Podmioty gospodarki narodowej  

 

Powiat żuromioski charakteryzuje najniższa w skali subregionu ciechanowskiego liczbą podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON (w 2010 r. w powiecie zarejestrowanych było 3170 
podmiotów, na 23562 w całym subregionie) oraz przypadających na 10 000 mieszkaoców (673 
przedsiębiorstw). Najwięcej podmiotów gospodarczych przypadało  w subregionie na 10 000 mieszkaoców w 
powiecie ciechanowskim (761), w którym również zarejestrowanych było w rejestrze REGON najwięcej 
przedsiębiorstw (7689). 

Struktura podmiotów gospodarczych w powiecie żuromioskim odzwierciedla w większości strukturę na 
poziomie subregionu, z dominacją przedsiębiorstw z branży handlowej (26%), w drugiej kolejności zaś w 
obszarze transportu i gospodarki magazynowej (18%). Jedynym znaczącym odstępstwem jest dwukrotnie 
większy w powiecie żuromioskim, niż w subregionie udział przedsiębiorstw z branży rolnictwo i inne (12%). 
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Rysunek 2. Podmioty gospodarki narodowej w powiecie żuromioskim oraz subregionie ciechanowskim 
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Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 rok  

 

Charakterystyka 3:  Zatrudnienie i miejsca pracy  

 

W 2009 roku liczba pracujących osób w powiecie żuromioskim wynosiła 11 265, co stanowi niespełna połowę 
mieszkaoców tego powiatu w wieku produkcyjnym

2
 (47%). Jest to wartośd przeciętna w skali subregionu, gdzie 

pracuje 46% osób w wieku produkcyjnym. 

W strukturze zatrudnienia w powiecie żuromioskim, bardziej, niż w całym subregionie, dominuje sektor 
rolniczy, gdzie zatrudnionych jest 2 na 3 pracujących. W pozostałych sektorach pracuje co trzeci zatrudniony – 
najczęściej w usługach nierynkowych (usługi pozostałe), ewentualnie w przemyśle i budownictwie. Najmniejszy 
udział w strukturze zatrudnienia miał sektor usług profesjonalnych związanych z działalnością finansową, czy 
też obsługą nieruchomości i firm, handlu i innych. 

 

                                                                 

 

 
2 Wiek produkcyjny kobiet – 18-59 lat, wiek produkcyjny mężczyzn 18-64 lat 
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Rysunek 3. Struktura pracujących w powiecie żuromioskim oraz subregionie ciechanowskim 
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Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2009 rok  

 

Według prognoz zatrudnienia opracowanych w ramach projektu Aktywna polityka zatrudnienia – analizy, 
prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego”

3
, do 2025 zdecydowana 

większośd powiatów odnotuje spadek liczby pracujących, w tym również powiat żuromioski –  o 0,57% rocznie. 
Do 2025 roku powiat ten utrzyma obecną strukturę zatrudnienia – z dominacją rolnictwa i znajdujących się na 
drugim miejscu usług rynkowych oraz dominacją sektora prywatnego. Największy spadek zatrudnienia dotknie 
przemysł oraz sektor publiczny. Zgodnie z prognozami rynek pracy regionu tworzyd będą przede wszystkim 
osoby w wieku 25–34 lata, przy czym nieznacznym zmianom ulegną relacje w obrębie pozostałych grup 
wiekowych.  

 

Dane Powiatowego Urzędu pracy w Żurominie
4
, pokazują, iż na koniec 2010 roku w powiecie żuromioskim w 

strukturze osób bezrobotnych dominowali sprzedawcy (7,42%), rolnicy (4,64%) oraz technicy mechanicy 
(4,14%). Inne najważniejsze grupy zawodowe (powyżej 30 zarejestrowanych bezrobotnych) to: robotnik 
gospodarczy, ślusarz, technik rolnik, technik ekonomista, murarz, mechanik pojazdów samochodywch, tokarz w 
metalu, krawiec, technik handlowiec, piekarz, technik agrobiznesu, kucharz oraz pedagog. Warto również 
podkreślid, że co piąty zarejestrowany bezrobotny nie posiadał wyuczonego zawodu (19,56%).  

Największy napływ do bezrobocia w II półroczu 2010 roku miał miejsce w grupie osób bez zawodu 421 osób (w 
porównaniu do I półrocza 2010r. nastąpił wzrost o 58 osób). Liczna grupa osób nowo zarejestrowanych 
bezrobotnych to także sprzedawcy (120 osób), technicy mechanicy (81 osób), ślusarze (63 osoby),  robotnicy  
gospodarczy (67 osób), technicy rolnicy (52 osoby) oraz technicy ekonomiści (62 osoby).  

Zawody, w których w II półroczu 2010 roku pojawiło się najwięcej ofert to: robotnik gospodarczy (51 ofert), 
sprzedawca (20 ofert), krawiec (12 ofert) oraz ślusarz (7 ofert). 

                                                                 

 

 
3Prognozy zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego, dr M. Mickiewicz, E. 

Łaszkiewicz, M. Pawłowska, J. Stopolska, publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego „Aktywna polityka zatrudnienia – 

analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. 

z o. o. na zlecenie 4P Research Mix Sp. z o. o.,  Warszawa, 2011 

4 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żuromioskim (woj. mazowieckie) w II pół. 2010 r., Powiatowy Urząd Pracy 

w Żurominie, www.pupzuromin.pl 
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Poniżej w tabeli przedstawiono zawody o największej liczbie bezrobotnych, zawody nadwyżkowe oraz zawody 
deficytowe. 

Tabela 1. Ranking zawodów o największej liczbie bezrobotnych, zawodów nadwyżkowych oraz zawodów deficytowych  

Bezrobotni  Zawody nadwyżkowe  Zawody deficytowe  

Sprzedawca: 267 osób 
Rolnik: 167 osób 
Technik mechanik: 149 osób 
Robotnik gospodarczy: 138 osób 
Ślusarz: 137 osób 
Technik rolnik: 130 osób 
Technik ekonomista: 95 osób 
Murarz: 73 osoby 
Mechanik pojazdów samochodowych: 63 
osoby 
Tokarz w metalu: 60 osób 
Krawiec: 50 osób 
Technik handlowiec: 43 osoby 
Piekarz: 42 osoby 
Technik agrobiznesu: 39 osób 
Kucharz: 38 osób 
Pedagog: 30 osób 
 
 

Robotnik gospodarczy 
Kierowca samochodu ciężarowego 
Magazynier 
Opiekun w domu pomocy społecznej 
Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 
Stolarz 
Pielęgniarka  
Brukarz 
Meliorant 
Szlifierz kamienia 
Salowa 
Pozostali pracownicy przy pracach prostych 
gdzie indziej niesklasyfikowani 
Mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych 
Robotnik budowlany 
Sprzedawca 
Szwaczka 
Murarz 
Monter podzespołów i zespołów 
elektronicznych 

Kasjer handlowy 
Technik prac biurowych 
Krojczy 
Prasowaczka ręczna 
Sekretarka  
Pracownik ochrony fizycznej bez licencji  
Technik administracji 
Nauczyciel przedszkola 
Przedstawiciel handlowy 
Pozostali pracownicy obsługi biurowej 
Fakturzystka 
Operator koparki 
Kierowca samochodu osobowego 
Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn 
i urządzeo gdzie indziej niesklasyfikowani  
Sprzątaczka biurowa 
Pomoc kuchenna 
Tynkarz 
Pozostali robotnicy przygotowujący drewno 
i pokrewni 

Źródło: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żuromioskim (woj. mazowieckie) w II pół. 2010 r., Powiatowy Urząd 
Pracy w Żurominie 

 

Charakterystyka 4:  Mobilność zawodowa  

 

Analiza wskaźnika migracyjnego pokazuje, że w subregionie ciechanowskim we wszystkich powiatach więcej 
osób wyjeżdża do pracy niż przyjeżdża. Najbliższa równowagi jest sytuacja w powiecie mławskim, gdzie 
współczynnik wynosi 0,91. W powiecie żuromioskim wynosi on 0,68 i jest przeciętny w skali podregionu.  

 
Rysunek 4. Wskaźnik migracyjny – stosunek liczby osób przyjeżdżających do pracy do liczby osób wyjeżdżających do pracy 
w powiatach subregionu ciechanowskiego (dane dla roku 2006) 

 
Źródło: Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, http://obserwatorium.mazowsze.pl/.  

 

http://obserwatorium.mazowsze.pl/
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Podsumowanie: Dopasowanie kształcenia ustawicznego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy  

 

W 2010/2011 roku w powiecie żuromioskim w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych uczestniczyło 
jedynie 140 osób (w subregionie 4062), edukację zaś zakooczyło 91 (w subregionie 1174). W formach 
pozaszkolnych uczestniczyło zaledwie 26 osób (w subregionie 1325). Oznacza to, iż w skali całego powiatu na 
100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym przypada zaledwie 0,6 ucznia szkół dla dorosłych (w subregionie 2,2) 
oraz 0,01 słuchacza kursów/szkoleo (w subregionie 0,07). Kształcenie ustawiczne zatem, w bardzo niewielkim 
stopniu determinuje potencjał kompetencyjny lokalnych zasobów kadrowych. Nie mniej powinno ono byd 
dopasowane do potrzeb lokalnej gospodarki.  

Znaczącym problemem dla kształcenia zawodowego jest właśnie stopieo niedopasowania do potrzeb rynku 
pracy, obserwowany również w powiecie żuromioskim. W ubiegłym roku szkolnym osoby dorosłe kształciły się 
tam jedynie w zawodzie technika mechanika, który pod koniec 2010 r. zajmował 3 miejsce w strukturze 
zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Żurominie (149 osób) i ponadto nie zgłoszono 
żadnej oferty pracy dla osób posiadających ten zawód. Biorąc ponadto pod uwagę strukturę zawodów 
deficytowych można zauważyd, że przeważają w niej zawody specjalistyczne, które nie występują w ofercie 
szkół zawodowych i wymagają kwalifikacji zdobytych dodatkowymi kursami lub poprzez doświadczenie 
zawodowe np. kasjer handlowy, prasowaczka ręczna, krojczy, przedstawiciel handlowy, fakturzystka, operator 
koparki, kierowca samochodu osobowego, operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeo. Jest to zatem szansa 
na rozwój kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

Patrząc również z perspektywy struktury zatrudnienia, w której w powiecie i subregionie ciechanowskim 
dominują osoby pracujące w rolnictwie, można tutaj mówid o niedopasowaniu oferty kształcenia do potrzeb 
rynku pracy, gdyż placówki kształcenia ustawicznego nie oferują kształcenia w tym kierunku.  

Dodatkowo widoczna jest w powiecie żuromioskim przewaga ogólnego kształcenia ustawicznego. W sytuacji, 
gdy na lokalnym rynku pracy sektor usług zajmuje raczej marginalną pozycję, osoby z wykształceniem średnim 
ogólnokształcącym, nawet jeżeli będą kontynuowały naukę w szkole policealnej, czy na studiach (co się 
relatywnie rzadko zdarza), mogą mied duże trudności ze znalezieniem zatrudnienia w miejscu zamieszkania, ze 
względu na brak miejsc pracy – widoczne jest to w przytoczonej powyżej analizie struktury osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP Żuromin, gdzie co piąta osoba nie posiadała wyuczonego zawodu i miała nikłe szanse 
na znalezienie pracy, gdyż nie zgłoszono żadnych ofert pracy dla takich osób. Osoby z wykształceniem średnim 
ogólnym i wyższym, muszą się zatem liczyd z koniecznością poszukiwania pracy nie tylko poza powiatem 
żuromioskim, ale również poza subregionem ciechanowskim. 

 

6 CZĘŚD II – BADANIE DANYCH ZASTANYCH  

 

6.1 Placówki kształcenia ustawicznego i ich uczniowie  

W roku szkolnym 2010/2011 w Systemie Informacji Oświatowej w powiecie żuromioskim zarejestrowanych 
było jedynie 7 placówek kształcenia ustawicznego, z czego zaledwie 4 to placówki aktywne (posiadające 
uczniów/słuchaczy). Powiat żuromioski wypada pod tym względem najsłabiej w subregionie ciechanowskim. 
Oferta kształcenia ustawicznego w badanym powiecie jest bardzo uboga. W powiecie żuromioskim 
funkcjonowała w ubiegłym roku szkolnym jedna placówka kształcenia ustawicznego kształcąca w formach 
pozaszkolnych – Centrum Kształcenia Praktycznego. Wśród szkół dla dorosłych posiadających w ubiegłym roku 
szkolnym uczniów dominowały placówki oferujące kształcenie ogólne (1 liceum ogólnokształcące oraz 1 liceum 
ogólnokształcące uzupełniające) nad placówkami kształcenia zawodowego (1 technikum uzupełniające).   

Nieznacznie lepiej sytuacja kształcenia ustawicznego wygląda w powiecie płooskim. W roku szkolnym 
2010/2011 w powiecie tym zarejestrowanych było 19 placówek kształcenia ustawicznego, z czego 15 placówek 
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posiadało uczniów (placówki aktywne). W powiecie płooskim, podobnie jak w żuromioskim, funkcjonowała 
jedna placówka kształcenia ustawicznego kształcąca w formach pozaszkolnych – niepubliczna placówka 
kształcenia ustawicznego i praktycznego. Szersza jest natomiast oferta szkół dla dorosłych – na terenie powiatu 
działało 5 liceów ogólnokształcących, 4 licea ogólnokształcące uzupełniające, 1 technikum uzupełniające i 4 
szkoły policealne.  

Kształcenie ustawiczne w subregionie ciechanowskim skoncentrowane jest przede wszystkim w powiecie 
ciechanowskim – jest tam zlokalizowane 44,8% aktywnych placówek. Na pozostałe powiaty przypada 55,2% 
placówek - w tym 6% placówek na powiat żuromioski oraz kolejne 22,4% na powiat płooski. Podkreślid przy tym 
należy, że oferta kształcenia ustawicznego w całym subregionie ciechanowskim nie należy do szerokich. Na cały 
subregion przypada 59 aktywnych szkół dla dorosłych i jedynie 8 placówek kształcących w formach 
pozaszkolnych. 

Rysunek 5. Udział aktywnych (posiadających uczniów/słuchaczy) placówek kształcenia ustawicznego z poszczególnych 
powiatów w subregionie.  

44,8%

26,9%

22,4%

6,0%

Powiat ciechanowski 

Powiat mławski 

Powiat płooski 

Powiat żuromioski 

 
 
Tabela 2. Placówki kształcenia ustawicznego ze względu na typ oraz publicznośd.  

  Subregion 

ciechanowski 

Powiat 

ciechanowski 

Powiat 

mławski 

Powiat 

płooski 

Powiat 

żuromioski 

ZAREJESTROWANE PLACÓWKI  78 33 19 19 7 

PLACÓWKI AKTYWNE 67 30 18 15 4 

UDZIAŁ PLACÓWEK AKTYWNYCH  86% 91% 95% 79% 57% 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  59 25 17 14 3 

Gimnazjum  2 1 1   

Zasadnicza szkoła zawodowa       

Liceum ogólnokształcące  12 4 2 5 1 

Liceum profilowane  2 2    

Technikum       

Liceum ogólnokształcące 

uzupełniające dla absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych  

12 5 2 4 1 

Technikum uzupełniające dla 

absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych  

7 4 1 1 1 

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)  24 9 11 4  

PLACÓWKI OŚWIATOWE 8 5 1 1 1 

Kolegium nauczycielskie  1 1    
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  Subregion 

ciechanowski 

Powiat 

ciechanowski 

Powiat 

mławski 

Powiat 

płooski 

Powiat 

żuromioski 

Nauczycielskie Kolegium Języków 

Obcych  

1 1    

Centrum Kształcenia Praktycznego  2   1 1 

Centrum Kształcenia Ustawicznego ze 

szkołami  

1 1    

Ośrodek dokształcania i doskonalenia 

zawodowego  

1 1    

Centrum Kształcenia Ustawicznego - 

bez szkół  

     

Niepubliczna placówka kształcenia 

ustawicznego i praktycznego 

2 1 1   

PUBLICZNOŚD      

publiczna 16 10  3 3 

niepubliczna o uprawnieniach szkoły 

publicznej 

48 19 16 12 1 

niepubliczna bez uprawnieo szkoły 

publicznej 

1  1   

niepubliczna 2 1 1   

 

Powiat żuromioski wyróżnia się na tle całego subregionu, jak i województwa mazowieckiego bardzo małą liczbą 
uczniów (średnio 35 uczniów) i klas (średnio 1,7) przypadających na placówkę. 

Powiat płooski wypada pod tym względem nieco lepiej, ale również plasuje się poniżej przeciętnego wyniku w 
subregionie i na Mazowszu. W powiecie tym na szkołę przypada średnio 2,4 klasy i 50,9 uczniów.  

Najwięcej uczniów w subregionie posiada powiat mławski (68,3 uczniów), zaś najwięcej klas znajduje się w 
szkołach z powiatu ciechanowskiego (średnio 3,4). 

 

Rysunek 6. Liczba klas i uczniów w placówce.  
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Ostatnie sześd lat przyniosło w subregionie ciechanowskim tylko nieznaczny spadek liczby placówek 
kształcenia ustawicznego (o 9%) - z 74 do 67 placówek. W powiecie żuromioskim skala zmian jest również 
relatywnie niewielka. Ogółem od roku szkolnego 2005/2010 liczba placówek kształcenia ustawicznego 
zmniejszyła się z 5 do 4 placówek. W ubiegłym roku szkolnym nie funkcjonowała aktywnie żadna szkoła 
policealna.   

Warto też zauważyd, iż wbrew obserwowanej na poziomie subregionu wzrostowej tendencji w zakresie liczby 
placówek kształcących w formach pozaszkolnych, w powiecie żuromioskim w ciągu ostatnich 6 lat nie przybyła 
ani jedna placówka tego typu. Utrzymuje się jedynie funkcjonujące na tym terenie Centrum Kształcenia 
Praktycznego. 

Tabela 3. Aktywne (posiadające uczniów/słuchaczy) placówki kształcenia ustawicznego na przestrzenia lat 2005 – 2010.  

MAZOWIECKIE Subregion ciechanowski Powiat żuromioski 
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OGÓŁEM 0,84 74 80 67 0,91 5 7 4 0,80 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  0,82 68 74 59 0,87 4 7 3 0,75 

SZKOŁY ZAWODOWE  0,69 45 43 33 0,73 2 4 1 0,50 

SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  1,04 23 31 26 1,13 2 3 2 1,00 

Gimnazjum  1,80 1 2 2 2,00    b 

Zasadnicza szkoła zawodowa  1,50    b    b 

L. O  na podbudowie 8-letniej 
szkoły podstawowej  

z 4 2  z    b 

L.O na podbudowie szkoły 
zasadniczej  

z 6 2  z 1   z 

Liceum ogólnokształcące  1,73 4 10 12 3,00 1 1 1 1,00 

L. O uzupełniające dla 
absolwentów ZSZ 

1,66 8 15 12 1,50  2 1 u.n 

Liceum zawodowe  z    b    b 

Liceum profilowane  1,17 2 2 2 1,00    b 

Technikum, liceum i szkoła 
równorzędna na podbudowie 
8-letniej szkoły podstawowej  

z 5   z    b 

Technikum, liceum i szkoła 
równorzędna na podbudowie 
szkoły zasadniczej  

z 5 1  z 1   z 

Technikum  0,47 2 1  z  1  b 

Technikum uzupełniające dla 
absolwentów ZSZ 

0,84 7 10 7 1,00  1 1 u.n 

Szkoła policealna 
(ponadpodstawowa)  

z 6 4  z    b 

Szkoła policealna 
(ponadgimnazjalna)  

1,50 18 25 24 1,33 1 2  z 

PLACÓWKI OŚWIATOWE  0,97 5 5 7 1,40 1  1 1,00 

Kolegium nauczycielskie  1,00 1 1 1 1,00    b 

Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych  

0,80 1 1 1 1,00    b 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego  

0,79 2 1 2 1,00 1  1 1,00 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego ze szkołami  

0,56 1 1 1 1,00    b 
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MAZOWIECKIE Subregion ciechanowski Powiat żuromioski 
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Ośrodek dokształcania i 
doskonalenia zawodowego  

0,52  2 1 u.n    b 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego - bez szkół  

0,35    b    b 

Niepubliczna placówka 
kształcenia ustawicznego i 
praktycznego  

2,85 1  2 2,00    b 

z: zlikwidowano/brak uczniów,      u.n: utworzono nowe/są uczniowie,     b: brak  

 

W szkołach dla dorosłych w powiecie żuromioskim kształciło się w ubiegłym roku szkolnym jedynie 140 osób, 
zaś 91 ukooczyło szkoły w poprzednim roku szkolnym – najmniej w całym subregionie ciechanowskim. 
Zdecydowanie więcej uczniów oraz absolwentów posiadały szkoły z powiatu płooskiego (odpowiednio 763 oraz 
257). 

W przeciwieostwie do całego subregionu ciechanowskiego, gdzie dominuje tendencja wzrostowa, na 
przestrzeni lat 2005-2010 liczba uczniów w szkołach dla dorosłych w powiecie żuromioskim zmalała o 31% –  z 
204 w 2005 r. do 140 w 2010 r.  

 

W strukturze uczniów powiatu żuromioskiego zdecydowanie dominują uczniowie placówek ogólnokształcących 
(ogółem 115 osób – 82%). Jednocześnie od 2005 r. liczba uczniów w tych szkołach sukcesywnie rośnie (w 2005 
r. było 95, zaś w 2010 r. 115). W szkołach zawodowych (jedynie technikum uzupełniające) w ubiegłym roku 
szkolnym kształciło się zaledwie 25 uczniów. W porównaniu do 2005 r. nastąpił tutaj istotny spadek aż o 77% (z 
109 do 25 uczniów). 

 

Również w powiecie płooskim w strukturze uczniów placówek kształcenia ustawicznego dominują, chod 
nieznacznie, uczniowie szkół ogólnokształcących – 53% uczniów w ubiegłym roku szkolnym kształciło się w 
takich placówkach (408 osób). W szkołach zawodowych uczyło się w roku szkolnym 2010/2011 355 osób – 
głównie w szkole policealnej (278 osób). 

Najwięcej uczniów w subregionie ciechanowskim uczyło się w ubiegłym roku szkolnym w placówkach powiatu 
ciechanowskiego – 1929 osób. Wybierali oni przede wszystkim szkoły zawodowe (kształciło się w nich 1346 
uczniów -70%), a zwłaszcza szkoły policealne (559 uczniów). Ponadto 444 osoby kształciły się w placówkach dla 
nauczycieli. W szkołach ogólnokształcących w roku szkolnym 2010/2011 kształciło się z kolei 583 uczniów. 

 

W powiecie żuromioskim w roku szkolnym 2010/2011 z form pozaszkolnych skorzystało jedynie 26 słuchaczy. 
W powiecie płooskim z kształcenia w tej formie skorzystało ponad sześciokrotnie więcej osób – 171 słuchaczy.  

Podkreślid należy, iż w powiecie żuromioskim od 2005 r. liczba słuchaczy form pozaszkolnych znacząco zmalała 
(w 2007 r. nikt nawet nie skorzystał z takiej formy kształcenia) – w 2005 r. wynosiła 230 osób, zaś w 2007 r. 
zaledwie 26.  

Nauczanie w formach pozaszkolnych skoncentrowane jest w powiecie ciechanowskim, gdzie kształciło się w 
ubiegłym roku 1115 osób.  
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Tabela 4. Uczniowie szkół dla dorosłych.  

  
Subregion 

ciechanowski 
Powiat 

ciechanowski 

Powiat 

mławski 

Powiat 

płooski 

Powiat 

żuromioski 

Uczniowie szkół dla dorosłych 

Liczba absolwentów 1174 593 233 257 91 

Liczba uczniów  4062 1929 1230 763 140 

w tym:            

Gimnazjum    194 124 70   

Zasadnicza szkoła zawodowa         

Liceum ogólnokształcące    621 170 224 218 9 

Liceum ogólnokształcące  
uzupełniające  740 289 155 190 106 

Liceum profilowane    170 170    

Technikum         

Technikum uzupełniające    297 173 22 77 25 

Szkoła policealna  1596 559 759 278  

Placówki dla nauczycieli  444 444    

Słuchacze placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 

Ogółem 1325 1115 13 171 26 
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Rysunek 7. Liczba uczniów szkół dla dorosłych  i uczestników form pozaszkolnych – zmiana na przestrzeni  lat 2005 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Kierunki kształcenia  

 

Oferta szkół zawodowych w powiecie żuromioskim jest bardzo wąska. Jedyna aktywna szkoła zawodowa 
kształci tylko w kierunku techniczno-mechanicznym, w zawodzie technika mechanika.   

Powiat płooski oferuje większe możliwości, ale na tle całego subregionu wypada nadal dośd słabo. W ubiegłym 
roku szkolnym placówki szkolne oferowały naukę głównie w kierunku nowe technologie (4 placówki) – w 
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zawodzie technika informatyka, a także w kierunku rolnictwo i pokrewne (2 placówki) – w zawodzie rolnika i 
technika agrobiznesu oraz techniczno-mechanicznym (2 placówki) – w zawodzie technika mechanika. Po jednej 
placówce ma możliwośd kształcenia w kierunku biuro i administracja – technik rachunkowości, technik prac 
biurowych, a także ochrona i bezpieczeostwo – technik ochrony fizycznej i mienia oraz budownictwo i 
konstrukcja – technik budownictwa.  

W przypadku uczniów najpopularniejszy w ubiegłym roku szkolnym w powiecie płooskim był kierunek rolniczy – 
115 osoby kształciły się w zawodzie technika agrobiznesu (jedyni w skali subregionu ciechanowskiego), zaś 28 w 
zawodzie rolnika. Popularny okazał się również zawód technika informatyka oraz technika mechanika, w 
których kształciło się odpowiednio 113 oraz 77. Jedynie 22 osoby pobierały naukę w zawodzie technika 
budownictwa. Pozostałe zawody znajdujące się w ofercie kształcenia szkół dla dorosłych w powiecie płooskim 
nie posiadały uczniów. 

Najszerszą ofertę kształcenia zawodowego posiada w podregionie powiat ciechanowski, gdzie szkoły zawodowe 
przygotowane są do kształcenia w 14 różnych kierunkach – przede wszystkim biurowo-administracyjnym (5 
placówek) i 24 różnych zawodach/profilach – przede wszystkim technik administracji (3 placówki). Podkreślid 
jednak należy, że w zawodzie technika administracji kształci się relatywnie niewielu uczniów – 91 osób. 
Uczniowie wybierają kształcenie w zawodzie technika rolnika (163 uczniów), który oferują w powiecie 2 
placówki oraz wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną (161 uczniów), oferowany przez 1 placówkę. 

 

Tabela 5. Oferowane zawody – główne grupy – i uczniowie.  

  

Subregion 
ciechanowski 

Powiat 

ciechanowski 

Powiat 

mławski 

Powiat 

płooski 

Powiat 

żuromioski 

szkoły przygotowane do kształcenia w danym kierunku/zawodzie 

nowe technologie                                 9 3 2 4  

biuro i administracja     8 5 2 1  

rolnictwo i pokrewne  8 3 3 2  

ochrony i bezpieczeostwa                         6 3 2 1  

technika i mechanika                             6 2 1 2 1 

usługi dla ludności                              5 2 3   

opieka społeczna 3 2 1   

budownictwo i konstrukcja                        2  1 1  

ochrona zdrowia                                  2 1 1   

technologia materiałów i produkcji               2 1 1   

transport                                        2 1 1   

wyrób produktów spożywczych/ 

żywienie             2 2    

artystyczne                                      1 1    

języki obce                                      1 1    

pedagogika                                       1 1    

inne                                             1  1   

liczba uczniów w danym zawodzie 

rolnictwo i pokrewne 472 208 121 143  

biuro i administracja 447 261 186   

ochrony i bezpieczeostwa  291 121 170   

nowe technologie  175 16 46 113  

usługi dla ludności  174 64 110   

ochrona zdrowia  172 161 11   

technika i mechanika  156 42 12 77 25 

liczba uczniów w danym zawodzie 
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Subregion 
ciechanowski 

Powiat 

ciechanowski 

Powiat 

mławski 

Powiat 

płooski 

Powiat 

żuromioski 

pedagogika  143 143    

języki obce  140 140    

transport  107 20 87   

opieka społeczna i kierunki społeczne  91 77 14   

wyrób produktów spożywczych/ 

żywienie  

59 59    

budownictwo i konstrukcja  26  4 22  

technologia materiałów i produkcji  25 19 6   

artystyczne  15 15    

inne  14  14   

 

Tabela 6. Oferowane kierunki kształcenia (szkoły przygotowane do kształcenia w danym zawodzie) – konkretne zawody.  

  
Subregion 

ciechanowski 
Powiat 

ciechanowski 

Powiat 

mławski 
Powiat płooski 

Powiat 

żuromioski 

Technik informatyk  8 2 2 4  

Technik administracji  5 3 2   

Technik rolnik  5 2 3   

Technik mechanik  4 1  2 1 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia  4 2 1 1  

Technik usług fryzjerskich  3 1 2   

Technik bezpieczeostwa i higieny pracy  3 2 1   

Technik usług kosmetycznych  3 1 2   

Technik elektryk  3 2 1   

Opiekun w domu pomocy społecznej  3 2 1   

Technik budownictwa  2  1 1  

Rolnik  2 1  1  

Technik logistyk  2 1 1   

Technik rachunkowości  1   1  

Opiekun medyczny  1 1    

Technik prac biurowych  1   1  

Inny  1  1   

Technik agrobiznesu  1   1  

ekonomiczno-administracyjny  1 1    

język angielski  1 1    

język niemiecki  1 1    

Technik technologii odzieży  1 1    

Technik technologii żywności  1 1    

Technik żywienia i gospodarstwa 

domowego  1 1    

edukacja zintegrowana i przedszkolna  1 1    

Florysta  1 1    

Technik cyfrowych procesów graficznych  1 1    

Technik masażysta  1  1   

Technik technologii drewna  1  1   
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Subregion 

ciechanowski 
Powiat 

ciechanowski 

Powiat 

mławski 
Powiat płooski 

Powiat 

żuromioski 

wychowanie fizyczne z gimnastyką 

korekcyjną  1 1    

zarządzanie informacją  1 1    

 

Tabela 7. Uczniowie: konkretne zawody  

  

Subregion 
ciechanowski 

Powiat 

ciechanowski 

Powiat 

mławski 
Powiat płooski 

Powiat 

żuromioski 

Technik rolnik  284 163 121   

Technik administracji  277 91 186   

Technik bezpieczeostwa i higieny pracy  254 93 161   

wychowanie fizyczne z gimnastyką 

korekcyjną  161 161    

Technik informatyk  159  46 113  

edukacja zintegrowana i przedszkolna  143 143    

ekonomiczno-administracyjny  136 136    

Technik agrobiznesu  115   115  

Technik logistyk  107 20 87   

Technik mechanik  106 4  77 25 

Technik usług kosmetycznych  101 40 61   

język angielski  99 99    

Rolnik  73 45  28  

Technik usług fryzjerskich  73 24 49   

Opiekun medyczny  54 54    

Technik elektryk  50 38 12   

Technik żywienia i gospodarstwa 

domowego  46 46    

język niemiecki  41 41    

Opiekun w domu pomocy społecznej  37 23 14   

Technik ochrony fizycznej osób i mienia  37 28 9   

zarządzanie informacją  34 34    

Technik budownictwa  26  4 22  

Technik technologii odzieży  19 19    

Technik cyfrowych procesów graficznych  16 16    

Florysta  15 15    

Inny  14  14   

Technik technologii żywności  13 13    

Technik masażysta  11  11   

Technik technologii drewna  6  6   

 

Analiza oferty kierunków kształcenia na przestrzeni lat 2005-2010 pokazuje w powiecie żuromioskim małą 
dynamikę w tym zakresie. W okresie tym przede wszystkim utrzymywana była nauka w zawodzie technika 
mechanika, pomimo znaczącego i systematycznego spadku liczby uczniów (spadek uczniów również w 
subregionie). 
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Jedynie w 2007 r. wśród zawodów posiadających uczniów pojawiły się technik informatyk, technik handlowiec 
oraz technik ochrony fizycznej i mienia, które jednakże nie utrzymały się długo w ofercie (zmniejszającą się 
popularnością cieszyły się również w subregionie).  

Pozostałe zawody obecne w ofercie szkół z subregionu ciechanowskiego nie pojawiały się wśród zawodów 
nauczanych w szkołach w powiecie żuromioskim w latach 2005-2010. 

 

Tabela 8. Liczba uczniów poszczególnych kierunków zmiana na przestrzeni lat 2005-2010 

MAZOWIECKIE Subregion ciechanowski Powiat żuromioski 

 

IN
D

EK
S 

ZM
IA

N
Y

, 

2
0

0
5

=1
 

2
0

0
5

 

2
0

0
7

 

2
0

1
0

 

IN
D

EK
S 

ZM
IA

N
Y,

 

2
0

0
5

=1
 

2
0

0
5

 

2
0

0
7

 

2
0

1
0

 

IN
D

EK
S 

ZM
IA

N
Y,

 

2
0

0
5

=1
 

Technik budownictwa  0,59 24 18 26 1,08    b 

Technik elektronik  0,10 177 36  z    b 

Technik elektryk  0,60 77 70 50 0,65    b 

Technik mechanik  0,47 186 214 106 0,57 49 47 25 0,51 

Technik technologii drewna  0,07 12  6 0,5    b 

Technik technologii odzieży  0,52 11  19 1,73    b 

Technik urządzeo sanitarnych  1,06 12   z    b 

Technik informatyk  0,36 213 669 159 0,75  56  b 

Technik bezpieczeostwa i 

higieny pracy  
3,93  70 254 u.n    b 

Technik rolnik  2,43 48 133 284 5,92    b 

Technik technologii żywności  0,20 16 4 13 0,81    b 

Technik żywienia i 

gospodarstwa domowego  
0,48 41 53 46 1,12    b 

Technik masażysta  0,88 58  11 0,19    b 

Technik agrobiznesu  1,78 11  115 10,45    b 

Technik ekonomista  0,23 44 66  z    b 

Technik handlowiec  0,16 153 46  z  25  b 

Technik hotelarstwa  1,55  23  b    b 

Technik logistyk  13,70  13 107 n.u    b 

Technik administracji  3,23  177 277 n.u    b 

Opiekunka środowiskowa  0,93  17  b    b 

Opiekun w domu pomocy 

społecznej  
0,26 46 43 37 0,80    b 

Technik rachunkowości  1,10 80 49  z    b 

Technik usług fryzjerskich  1,64 27 59 73 2,70    b 

Technik usług kosmetycznych  1,92 39 88 101 2,59    b 

Technik ochrony fizycznej osób 

i mienia  
0,42 109 269 37 0,34  48  b 

Rolnik  0,83 0 77 73 n.u    b 

Mechanik pojazdów 

samochodowych  
0,50 41   z    b 

ekonomiczno-administracyjny  1,82 83 162 136 1,64    b 

zarządzanie informacją  8,17 10 51 34 3,4    b 

język angielski  0,73 155 132 99 0,64    b 

język niemiecki  0,55 89 65 41 0,46    b 

Inny  0,43 60 12 14 0,23 60   z 



                                                                   
 

Badanie realizowane w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

Strona 29 z 38 

 

 

MAZOWIECKIE Subregion ciechanowski Powiat żuromioski 
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Technik cyfrowych procesów 

graficznych  

Nowy 
zawód 

  16 n.u    b 

Florysta  

Nowy 
zawód 

  15 n.u    b 

Opiekun medyczny  

nowy 

zawód 
  54 n.u    b 

wychowanie fizyczne z 

gimnastyką korekcyjną  

Nowy 

zawód 
  161 n.u    b 

edukacja zintegrowana i 

przedszkolna  

Nowy 

zawód 
  143 n.u    b 

z: zlikwidowano,      u.n: utworzono nowe,     b: brak  

 

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w powiecie żuromioskim w ubiegłym roku szkolnym 
odbywało się jedynie na kursach innego typu, niż wyszczególnione w SIO – skorzystało z nich 26 osób. Oferta 
kształcenia w formach pozaszkolnych była nieco szersza w powiecie płooskim. Słuchacze korzystali przede 
wszystkim z kursów doskonalących w zawodzie (103 osoby), a także kursów zawodowych potwierdzających 
posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych (63 osoby) oraz kursów BHP (5 osób).  

Najszerszą ofertę nauki w formach pozaszkolnych posiadał powiat ciechanowski. Placówki oferowały tam 
kształcenie przede wszystkim w formie kursów BHP (2 placówki), form seminaryjno-konferencyjnych (2 
placówki) oraz innych kursów niewyszczególnionych w SIO (2 placówki). Najwięcej słuchaczy w ubiegłym roku 
szkolnym skorzystało z kursów BHP (605 osób), rzadziej z kształcenia w formach seminarium lub konferencji 
(166 osób), czy też doskonalenia zawodowego (158 osób). Najmniej zaś osób dorosłych wybrało kształcenie na 
kursach przygotowujących do uzyskania uprawnieo zawodowych (40 osób), kursach z zakresu informatyki (35 
osób) oraz przyuczających do zawodu (16 osób). 

Tabela 9. Formy pozaszkolne. Placówki oferujące poszczególne formy pozaszkolne i ich słuchacze  

  
Subregion 

ciechanowski 

Powiat 

ciechanowski 

Powiat 

mławski 
Powiat płooski 

Powiat 

żuromioski 

Inne kursy                                                                         4 2 1  1 

BHP                                                                                3 2  1  

Doskonalące w zawodzie                                                             2 1  1  

Inne formy pozaszkolne (seminaria, 

kursokonferencje itp.)                          2 2    

Kursy z zakresu informatyki                                                        1 1    

Przyuczające do  zawodu                                                            1 1    

Przygotowujące do uzyskania 

uprawnieo zawodowych                                   1 1    

Kursy zawodowe potwierdzające 

posiadanie określonych kwalifikacji 

zawodowych       1   1  

Liczba uczestników pozaszkolnych form kształcenia - wszyscy uczestnicy   

BHP                                                                               610 605  5  

Doskonalące w zawodzie                                                            261 158  103  

Inne formy pozaszkolne (seminaria, 166 166    
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Subregion 

ciechanowski 

Powiat 

ciechanowski 

Powiat 

mławski 
Powiat płooski 

Powiat 

żuromioski 

kursokonferencje itp.)                         

Inne kursy                                                                        134 95 13  26 

Kursy zawodowe potwierdzające 

posiadanie określonych kwalifikacji 

zawodowych      63 .  63  

Przygotowujące do uzyskania 

uprawnieo zawodowych                                  40 40    

Kursy z zakresu informatyki                                                       35 35    

Przyuczające do  zawodu                                                           16 16    

 

W przeprowadzonym przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy w 2011 roku badaniu „Diagnoza 
deklarowanego i rzeczywistego popytu na pracę oraz jego determinantów” nie przeprowadzono osobnych 
analiz dla powiatu żuromioskiego, stąd nie można określid zawodów, w których pracodawcom z tego powiatu 
najtrudniej było znaleźd pracowników. 

 

6.3 Zdawalnośd egzaminów  

 

Powiat żuromioski na tle subregionu ciechanowskiego wyróżnia się z jednej strony najniższym odsetkiem 
zdawalności egzaminu maturalnego, z drugiej zaś najwyższym zawodowego. Jedynie nieco ponad co dziesiąty  
uczeo szkół dla dorosłych przystępujący do egzaminu maturalnego w ubiegłym roku szkolnym zdał ten egzamin 
(11,1%), zaś prawie wszyscy (80,8%) zdali egzamin zawodowy.  

Powiaty płooski  oraz ciechanowski pod względem zdawalności egzaminów utrzymują się na poziomie całego 
subregionu. Co prawda uczniowie z tych powiatów lepiej poradzili sobie ze zdaniem matury, niż uczniowie z 
powiatu żuromioskiego, ale nadal jedynie około 1 na 4 abiturientów w każdym z tych powiatów go zaliczył. 
Egzamin zawodowy z kolei w powiecie płooskim i ciechanowskim zdała nieco ponad połowa przystępujących do 
niego osób dorosłych. Najniższą zdawalnośd egzaminu zawodowego w subregionie ciechanowskim odnotował 
powiat mławski. 

 
Tabela 10. Zdawalnośd egzaminu maturalnego i zawodowego  

  

Subregion 

ciechanowski 

Powiat 

ciechanowski 

Powiat 

mławski 
Powiat płooski 

Powiat 

żuromioski 

Liczba absolwentów, którzy przystąpili 
do egzaminu maturalnego 204 113 24 49 18 

Liczba absolwentów, którzy zdali 
egzamin maturalny 50 30 6 12 2 

zdawalnośd egzaminu maturalnego  24,5% 26,5% 25,0% 24,5% 11,1% 

Liczba absolwentów, którzy przystąpili 
do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe 374 168 106 74 26 

Liczba absolwentów, którzy zdali 
egzamin potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe 199 99 40 39 21 

zdawalnośd egzaminu zawodowego  53,2% 58,9% 37,7% 52,7% 80,8% 
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7 CZĘŚD III – BADANIE TERENOWE WŚRÓD DYREKTORÓW JEDNOSTEK KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO  

 

7.1 Kondycja placówek oraz ogólna ocena jakości i warunków kształcenia 

 

Kondycja placówek 

 

Spośród dwóch zbadanych placówek w powiecie żuromioskim i jego okolicach jedna, zlokalizowana w 
powiecie żuromioskim powoli się rozwija, a sytuacja drugiej, z powiatu płooskiego, jest stabilna. Zgłaszane 
problemy, z którymi borykają się szkoły to niewystarczające środki finansowe w szkole w powiecie żuromioskim 
oraz słaba frekwencja uczniów w szkole w powiecie płooskim. Pierwsza z nich utrzymuje się w całości z dotacji 
władz lokalnych, a druga w połowie z subwencji oświatowej i czesnego pobieranego od uczniów. Środki te w 
obu szkołach z trudnością wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania. 

Mocne strony placówki z powiatu żuromioskiego to kwalifikacje i liczebnośd kadry, a tej z powiatu płooskiego: 
wykwalifikowana kadra, dobra lokalizacja placówki oraz zapotrzebowanie na osoby o kwalifikacjach, które są 
nabywane w tej szkole. Słabe strony to odpowiednio lokalizacja i zła sytuacja finansowa szkoły oraz współpraca 
z partnerami lokalnymi, czy też oferta edukacyjna placówki.  

 

Warunki kształcenia 

 

Przedstawiciele obu badanych placówek mieli bardzo dobrą opinię o oferowanych warunkach kształcenia.  
Dyrektor placówki z powiatu żuromioskiego ocenił je na 9 na 9-stopniowej skali, a z powiatu płooskiego na 7.  

Konkretne aspekty kształcenia, takie jak kompetencje kadry dydaktycznej, jej zaangażowanie, jakośd zajęd 
teoretycznych, praktycznych i z języka obcego, plan nauczania, organizacja nauki (terminy, czas zajęd), jakośd 
nauczania w zakresie obsługi komputera, dostęp do komputerów z podłączeniem do Internetu i dostęp do 
biblioteki, warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne ocenione zostały przez 
przedstawiciela szkoły z powiatu żuromioskiego jako raczej dobre, a życzliwośd kadry pedagogicznej wobec 
uczniów wręcz bardzo dobrze. Jedynie ofertę zajęd dodatkowych oceniono jako przeciętną. W powiecie 
płooskim wszystkie aspekty oceniono bardzo lub dośd dobrze. 

 

Mocne strony związane z kształceniem, wskazane przez przedstawiciela placówki z powiatu żuromioskiego to 
kompetentna, wykwalifikowana kadra, odpowiednia baza dydaktyczna i dobre wyposażenie pracowni 
zawodowych oraz bezpłatna nauka. Mocne strony zachęcające do kształcenia w drugiej placówce to 
odpowiednia baza lokalowa i dydaktyczna, wykwalifikowana kadra i dobra lokalizacja. Nie wymieniono żadnych 
słabych stron placówek. 

 

Obydwaj respondenci zadeklarowali, że placówki bardzo dobrze przygotowują słuchaczy do zawodu i raczej 
dobrze do poruszania się na rynku pracy. W powiecie żuromioskim nie są podejmowane żadne działania mające 
ułatwid absolwentom podjęcie pracy, podczas gdy w powiecie płooskim prowadzone są spotkania z doradcą 
zawodowym, zajęcia dotyczące sposobu poszukiwania pracy po zakooczeniu nauki oraz giełdy pracy. 
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Placówki kształcenia ustawicznego z powiatu żuromioskiego i okolic w bardzo ograniczonym stopniu 
podejmują współpracę z innymi instytucjami. Pierwsza z opisywanych placówek często współpracuje jedynie z 
samorządem gmin i powiatu (w kwestii dofinansowania szkoły i szkoleo oraz opiniowania wdrażania nowych 
kierunków kształcenia). Druga z kolei incydentalnie podejmuje współpracę z samorządem, osobami prywatnymi 
oraz innymi placówkami edukacyjnymi. 

 

Placówka z powiatu płooskiego nie prowadzi aktualnie monitoringu losów zawodowych absolwentów, jednak 
planowane jest podjęcie takich działao. Przedstawiciel drugiej badanej placówki nie udzielił odpowiedzi na to 
pytanie. Sytuacja absolwentów na rynku pracy została oceniona jako przeciętna (powiat żuromioski) i raczej 
dobra (powiat płooski), a stopieo, w jakim kształcenie przyczyniło się do poprawy tej sytuacji, odpowiednio jako 
średni (ocena 4 na 9-stopniowej skali) i wysoki (ocena 7 na 9-stopniowej skali). 

 

7.2 Perspektywy rozwojowe placówek kształcenia ustawicznego 

 

Szkoła dla dorosłych z powiatu żuromioskiego planuje otworzyd nowy typ szkoły - szkołę policealną oraz 
rozszerzyd ofertę kształcenia o nowe kierunki kształcenia/zawody – zawód pracownik administracyjny. Szkoła z 
powiatu płooskiego z kolei planuje otwarcie nowego typu szkoły – liceum ogólnokształcące i dokonanie zmian 
w programie kształcenia w ramach istniejących kierunków/zawodów. 

 

Badana placówka prowadząca edukację pozaszkolną z powiatu żuromioskiego nie planuje zamykania 
dotychczas  oferowanych kursów i szkoleo, ani dokonywania zmian w sposobie kształcenia w ramach 
istniejących kursów i szkoleo. Respondent nie wiedział o planach dotyczących rozszerzania oferty kształcenia o 
dotychczas nieoferowane kursy i szkolenia. 

Obaj respondenci wskazali na zapotrzebowanie słuchaczy i posiadanie bazy dydaktycznej jako najważniejsze 
czynniki kształtujące ofertę edukacyjną szkół. Ponadto przedstawiciel placówki z powiatu żuromioskiego  
wymienił również dostępnośd wykwalifikowanej kadry w danej dziedzinie oraz wytyczne ze strony organu 
prowadzącego szkołę. 
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8 CZEŚD IV – BADANIE TERENOWE WŚRÓD UCZESTNIKÓW ZAJĘD W JEDNOSTKACH 
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  

 

8.1 Udział w kształceniu ustawicznym 

 

Czynniki determinujące udział w kształceniu ustawicznym, motywy podjęcia nauki 

Badani uczestnicy kształcenia ustawicznego z powiatu żuromioskiego podejmowali decyzję o podjęciu 
kształcenia w placówce w większości samodzielnie (52%). Co trzeci z nich został zachęcony przez inne osoby – 
najczęściej rodzinę lub znajomych/przyjaciół. Badani z powiatu płooskiego podejmowali decyzję w taki sam 
sposób. 

Czynnikami mającymi największy wpływ na kontynuowanie nauki według deklaracji badanych uczestników 
kształcenia ustawicznego z powiatu żuromioskiego była chęd podniesienia poziomu wykształcenia (wskazany 
jako najważniejszy przez 3 z 4 respondentów), ogólnego poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności (28%) oraz 
chęd rozwoju osobistego (21%). Uczniowie z powiatu płooskiego oprócz wyżej wymienionych motywacji 
wskazywali również na chęd przekwalifikowania się lub zdobycia kwalifikacji w nowym zawodzie. 

Z kolei do wyboru placówki, w której kształcili się badani z powiatu żuromioskiego, najczęściej zachęcała ich 
lokalizacja (66%), jak również porada znajomych i rodziny (38%) oraz dobre opinie o placówce (34%). Badani z 
powiatu płooskiego kierowali się również ofertą kierunków kształcenia. 

 
Rysunek 8 Czynniki, które miały największy wpływ na kontynuację nauki w placówce kształcenia ustawicznego 

 

 

Plany związane z kształceniem 

Prawie połowa uczestników  kształcenia ustawicznego w powiecie żuromioskim planuje kontynuowad naukę po 
ukooczeniu obecnej szkoły, czy też kursu, szkolenia. Prawie wszyscy zamierzają uczyd się w szkole policealnej w 
zawodach: policjant, fryzjer, pracownik ochrony mienia lub lekarz weterynarii. Jednocześnie warto zwrócid 
uwagę, że aż 42% respondentów nie wie, czy będzie kontynuowało naukę.  

W powiecie płooskim uczniowie byli mniej chętni do kontynuowania nauki – zadeklarowało to jedynie 35% 
badanych, a 30% nie miało takich planów. Tutaj również najwięcej osób planowało podjęcie kształcenia w 
szkole policealnej (45%, najczęściej w zawodzie technika informatyka) lub na studiach (prawie co trzeci). 
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Plany dotyczące pozaszkolnych form kształcenia nie są jednak sprecyzowane. Ponad 70% respondentów z 
powiatu żuromioskiego i 62% z płooskiego nie wskazało konkretnych typów szkoleo, w jakich chcieliby brad 
udział. Wśród pozostałych najpopularniejsze były kursy i szkolenia zawodowe, komputerowe oraz z                                    
zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
Rysunek 9 Plany podjęcia dalszej nauki w szkole/na studiach lub na kursach/szkoleniach 

 

 

 

8.2 Ocena jednostek kształcenia ustawicznego i poziomu kształcenia 

 

Ogólna ocena warunków kształcenia 

Badani uczestnicy kształcenia ustawicznego z terenu powiatu żuromioskiego i okolic są na ogół zadowoleni z 
placówki w której się uczą. Ponad połowa z nich (62% w powiecie żuromioskim i 52% w powiecie płooskim) nie 
zmieniłaby swojej decyzji i ponownie wybrała tą samą jednostkę i ten sam kierunek kształcenia. Co więcej aż 
93% uczniów z powiatu żuromioskiego i 89% z płooskiego oceniło swoje obecne szkoły/placówki jako raczej 
dobre, bardzo dobre i znakomite. 

Jako mocne strony placówek uczniowie z powiatu żuromioskiego wymieniali przede wszystkim możliwośd 
kształcenia się oraz dobre warunki lokalowe, a także kompetentnych nauczycieli, miłą atmosferę oraz dobrą 
lokalizację. Nie wymienili praktycznie żadnych wad szkół. 

Uczniowie z powiatu płooskiego chwalili przede wszystkim kompetentnych nauczycieli i miłą atmosferę. Co 
czwarty z nich deklarował również, że placówki nie mają słabych stron, 12% wymieniło wysokie obciążenia 
nauką. 

Tabela 11. Mocne i słabe strony placówek z powiatu żuromioskiego i okolic pod względem warunków kształcenia w 
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daje możliwośd kształcenia się  10% 4% nie ma słabych stron  10% 26% 

dobre, komfortowe warunki lokalowe 10% 0% chaos, brak organizacji  3% 0% 

kompetentni nauczyciele, profesjonaliści  7% 21% toalety w niewystarczającej ilości  3% 1% 
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miła, przyjazna, niestresująca atmosfera 7% 13% za wysokie wymagania  3% 1% 

lokalizacja  7% 5% za dużo zajęd, za duże obciążenie nauką  0% 12% 

bezpłatna nauka, brak czesnego  3% 4%  

wysoki poziom nauczania  3% 2% 

wyrozumiali nauczyciele 3% 4% 

 

Ocena poszczególnych aspektów kształcenia w placówkach zlokalizowanych w powiecie żuromioskim była 
stosunkowo dobra. Zdecydowanie najlepiej oceniono plan/program nauczania (72% ocen pozytywnych), co 
drugi uczeo dobrze ocenił również jakośd zajęd teoretycznych, organizację nauki – terminy, czas zajęd oraz 
dostęp do komputerów z Internetem.  

Ze względu na strukturę próby w powiecie żuromioskim (jedynie uczniowie liceum ogólnokształcącego), nie 
uzyskano danych dotyczących praktycznej nauki zawodu. W powiecie płooskim aż jedna trzecia uczniów szkół 
zawodowych nie uczestniczyła w żadnej formie praktycznej nauki zawodu, co piąty odbywał praktyki u 
pracodawców, a po 16% brała udział w zajęciach praktycznych w warsztatach i pracowniach szkolnych oraz w 
Centrach Kształcenia Praktycznego. Wszystkie te formy nauki oceniane były jako przydatne, nie zgłoszono 
również do nich zastrzeżeo. 

Rysunek 10. Uczestnictwo w zajęciach praktycznych w powiecie płooskim  

 

Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż można było wskazad więcej, niż jedną formę/miejsce, w jakim odbywała 
się praktyczna nauka zawodu 

 

Zdaniem respondentów czas przeznaczony na zajęcia praktyczne jest wystarczający (ponad 70% badanych). 
Jednocześnie 30% uczniów z powiatu płooskiego oceniło obciążenie nauką jako duże, a połowa jako przeciętne. 

 

Ocena dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy 

Respondenci z powiatu żuromioskiego mieli umiarkowanie wysokie mniemanie o jakości przygotowania do 
zawodu w szkołach – 38% oceniło je pozytywnie. Podobną opinię mieli oni o przygotowaniu do wejścia na rynek 
pracy – jedynie nieco ponad co trzeci respondent określił je jako dobre lub bardzo dobre. W powiecie płooskim 
oceny te były relatywnie wyższe – odpowiednio 60% i 54% badanych oceniła pozytywnie przygotowanie do 
zawodu i przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Jedynie pojedyncze osoby z obu badanych powiatów brały 
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udział w dodatkowych zajęciach, programach lub szkoleniach inicjowanych przez szkołę lub we współpracy z 
innymi instytucjami np. Urzędem Pracy.  

Dodatkowo w badaniu jakościowym oferta edukacyjna w systemie szkolnym oceniana była jako dośd uboga. 
Pozytywnie oceniono jedynie szkołę kształcącą w kierunku technik agrobiznesu. Ponadto zwracano uwagę, że w 
powiecie żuromioskim i okolicach w ofercie znajduje się liceum ogólnokształcące oraz technikum 
samochodowe (w systemie kształcenia ustawicznego nie przyjmuje ono jednak kobiet). Oferta kształcenia w 
formach pozaszkolnych również zdaniem badanych jest uboga. Dotyczy to zarówno dostępnych kierunków 
kształcenia (głównie fryzjerstwo i kosmetyka) jak i poziomu zaawansowania (dostępne jedynie krótkie kursy na 
poziomie podstawowym). Krytycznie oceniono w dyskusjach grupowych szczególnie organizowane kursy 
fryzjerskie. Zdaniem respondentów nie są one w stanie przygotowad uczestników do wykonywania zawodu 
(zbyty mały zakres godzin nauki, zbyt mało zajęd praktycznych). Mogą byd one wykorzystywane jedynie jako 
forma preorientacji zawodowej i wyboru osób do dalszego kształcenia, które jednak nie jest oferowane w 
omawianych lokalizacjach. Tak więc kształcenie ustawiczne w żaden sposób nie jest w stanie poprawid sytuacji 
na lokalnym rynku pracy. 

 

Zdaniem respondentów badao ilościowych z powiatu żuromioskiego nauka w szkole lub na kursie przyczyniła 
się w największym stopniu do poszerzenia wiedzy ogólnej (45% odpowiedzi pozytywnych), zdaniem co 
trzeciego z nich również do podniesienia umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy, szukania pracy 
i do wzrostu pewności siebie i samooceny. Uczniowie z powiatu płooskiego zauważyli wpływ nauki na 
poszerzenie się ich wiedzy ogólnej i wzrost pewności siebie (ponad połowa badanych), a także podniesienie się 
kwalifikacji zawodowych w wymiarze umiejętności praktycznych i umiejętności obsługi komputera (ponad 
40%). 

Połowa spośród pracujących uczniów w powiecie żuromioskim (42% w powiecie płooskim) wykorzystuje w 
pracy umiejętności nabyte w toku kształcenie ustawicznego. Są oni również umiarkowanie entuzjastyczni 
odnośnie ewentualnych korzyści płynących z tej formy kształcenia – nauka ich zdaniem może im pomóc w 
znalezieniu nowej pracy, ale nie przyczyni się do awansu zawodowego lub przyznania podwyżki. 

 

 

8.3 Sytuacja uczniów i słuchaczy na rynku pracy 

 

Uczestnicy badania jakościowego z powiatu żuromioskiego i okolic uznawali lokalny rynek pracy za słabo 
rozwinięty. Deklarowano, że podaż pracy jest zdecydowanie niższa niż ilośd chętnych do pracy co poważnie 
obniża poziom wynagrodzeo dostępnych dla pracowników – te kształtują się na poziomie „najniższej krajowej”. 
Jednak nawet uzyskanie pracy za takie pieniądze nie jest łatwe, a w przypadku osób młodych, bez 
doświadczenia, wchodzących na rynek pracy, czasami wręcz niemożliwe. Trudności na rynku pracy dotyczą 
zarówno pracobiorców jak i drobnych przedsiębiorców. Niskie ceny usług powodują, że koszty zatrudnienia 
pracownika są często poza zasięgiem tego typu przedsiębiorców, co wymusza zatrudnianie bez umów. Niskie 
dochody powodują również, że w przypadku zetknięcia się z nieuczciwym kontrahentem małe firmy mają 
niewielki margines na przetrwanie – istnieje poważne ryzyko, że jedno niewłaściwe posunięcie w doborze 
zleceniodawcy może spowodowad upadek firmy. 

 
Zdaniem uczestników dyskusji grupowych najczęściej spotykane na lokalnym rynku pracy propozycje to 
sprzedawca. Niestety często propozycje pracy w tym zawodzie zakładają znaczną dyspozycyjnośd (praca także 
w weekendy). Powoduje to, że podjęcie takiej pracy koliduje z kontynuowaniem nauki w systemie kształcenia 
ustawicznego (szkoły dla dorosłych). 

 

Respondenci badao ilościowych z obu powiatów w przeważającej większości nie mieli pracy przez mniej niż 6 
miesięcy w ciągu trzech lat poprzedzających badanie. Co trzeci badany pracował w chwili przeprowadzania 
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badania, a również co trzeci pracował w przeszłości. Co piąty uczeo szkół w powiecie żuromioskim i co trzeci w 
płooskim nie pracowali nigdy. 

 

Rysunek 11. Czas pozostawania bez pracy w ciągu ostatnich 3 lat przez uczniów i słuchaczy w powiecie żuromioskim i 

okolicach 

 

 

W odpowiedzi na pytanie o swoje największe zalety i mocne strony z punktu widzenia poszukiwania pracy 
respondenci wskazywali przede wszystkim cechy osobowe, takie jak pracowitośd, pilnośd , punktualnośd , 
sumiennośd, rzetelnośd, uczciwośd, komunikatywnośd, czy sumiennośd. Pojedyncze osoby wskazywały na takie 
zalety jak na przykład znajomośd języków obcych, doświadczenie zawodowe lub umiejętnośd obsługi 
komputera. Ponad 80% respondentów nie wskazała żadnych wad, pozostali wymieniali niewystarczające 
wykształcenie, brak doświadczenia zawodowego czy słabą znajomośd języków obcych, a także nerwowośd. 
Można tu zauważyd pewien związek z dominującą obecnie retoryką specjalistów od zasobów ludzkich i 
zatrudnienia, którzy często w procesie rekrutacji kładą równie duży nacisk na charakterystyki psychiczne 
kandydatów, co na ich umiejętności, nawet w przypadku zawodów technicznych.  

Respondenci z powiatu żuromioskiego mieli dośd wysoką samoocenę jeśli chodzi o poszczególne kwalifikacje do 
pracy. Najwyżej oceniali się pod kątem takich cech jak: wytrzymałośd, odpornośd na zmęczenie, umiejętnośd 
pracy z ludźmi i dokładnośd, skrupulatnośd. Najniżej oceniali znajomośd języków obcych, brak prawa jazdy, 
umiejętności obsługi komputera oraz swoją wiedzę ogólną czyli to, co jest efektem kształcenia formalnego, a 
nie jedynie cechą personalną. 
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