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1. Streszczenie wyników badania w powiecie lipskim 

Powiat lipski ma typowo rolniczy charakter, a zdecydowana większość ankietowanych to 

mieszkańcy wsi. W powiecie najwięcej jest liceów ogólnokształcących. Jednak istotną pozycję 

mają również dwa technika, zwłaszcza pod względem liczby uczniów. Panuje o nich dobra 

opinia, są postrzegane właściwie na równi z liceami, a pod pewnymi względami nawet lepiej 

(możliwość zdobycia pracy po szkole). Zdecydowana większość uczniów gimnazjów wiąże swoją 

przyszłość z nauką w liceum lub technikum. Zasadnicze szkoły zawodowe cieszą się 

zdecydowanie złą renomą. Oprócz tego, że nisko ocenia się perspektywy zawodowe po ich 

ukończeniu, to dodatkowo ich uczniowie są dużo niżej oceniani pod względem cech charakteru. 

Tylko mała część uczniów planuje pójść do zasadniczej szkoły zawodowej. 

Nienajlepsza sytuacja ekonomiczna panująca w powiecie, mały lokalny rynek pracy i bliskość 

większych ośrodków miejskich (Radom i Lublin) znajdują oddźwięk w postawach gimnazjalistów 

i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Perspektywa wyjazdu do innej miejscowości nie jest dla 

nich rozważaną alternatywą, lecz w zasadzie oczywistością. Wynika to między innymi 

z ujawnionej w badaniach jakościowych powszechnej w regionie emigracji zarobkowej. 

Przejawia się to zarówno wśród gimnazjalistów, którzy licznie deklarują gotowość do długich 

dojazdów bądź nauki poza miejscem zamieszkania, jak i wśród uczniów szkół zawodowych. 

Bardzo wysoka jest też gotowość do migracji zagranicznej wśród uczniów szkół zawodowych. 

Mimo często pojawiającego się wątku migracji, szczególnie w badaniach jakościowych należy 

zwrócić uwagę, że badania ilościowe wśród uczniów szkół zawodowych nie pokazują powiatu 

lipskiego jako najbardziej mobilnego. Wynika to głównie z tego, że w przypadku tego powiatu 

migracja edukacyjna odbywa się już na poziome kształcenia ponadgimnajalnego i uczniów 

z powiatu lipskiego przyciągają szczególnie takie miejscowości jak Zwoleń i Radom. 

W przypadku badanych powiatów jedynie w powiecie Łosickim występuje podobne zjawisko – 

uczniowie wyjeżdżają do innego powiatu żeby móc kontynuować naukę.  

Takie zjawisko masowej migracji powoduje, że osoby, które wybierają szkołę zawodową 

w powiecie lipskim uzasadniają to właśnie bliskością miejsca zamieszkania. W innych powiatach 

uczniowie argumentują swój wybór zainteresowaniami. Często też oznacza to różnicę 

w oczekiwaniach i aspiracjach takich osób. 

Powiat lipski, jest powiatem, w którym najmniejszy odsetek osób jest zdecydowanych na studia 

wyższe – tylko jedna czwarta uczniów szkół zawodowych wskazała taką odpowiedź. Podczas 

gdy w innych powiatach odsetek ten jest dwukrotnie wyższy. Co ciekawe w powiat ten 

charakteryzuje się największym odsetkiem osób niezdecydowanych jeśli chodzi o to, czy planują 

zacząć studia wyższe – ponad połowa ankietowanych nie ma jeszcze planów. 

Wśród badanych uczniów szkół zawodowych najbardziej zadowoleni z wyboru szkoły są 

uczniowie szkół policealnych i uzupełniających. Porównując ich do uczniów innych powiatów 

można stwierdzić, że są bardzo zadowoleni z podjętych decyzji, także w kwestii wyboru 

kierunku kształcenia. 

Uczniowie szkół zawodowych z powiatu lipskiego nie najlepiej wypowiadają się o swoich 

szansach na rynku pracy. Porównując do innych powiatów można zauważyć mimo, że są to 

niskie oceny to nie odbiegają wyraźnie od ocen szans na rynku pracy osób uczących się 

w innych powiatach ziemskich. Co ciekawe tylko w powiecie lipskim widać pewną zależność – 

uczniowie zasadniczych szkół zawodowych bardzo słabo oceniają swoje szanse na rynku pracy 

i jednocześnie nie są gotowi na to, by w przyszłości podjąć pracę w innym zawodzie. 
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2. Wstęp 

2.1. Opis przedmiotu badania 

Badanie poświęcone jest szkolnictwu zawodowemu, oglądanemu głównie z perspektywy 

odbiorców kształcenia, czyli młodzieży, która albo stoi przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej 

albo też tego wyboru dokonała.  

Aktualnie można zaobserwować odwrócenie się tendencji obserwowanej w ciągu ostatnich lat, 

gdzie na poziomie ponadgimnazjalnym popularnością cieszyły się licea ogólnokształcące, po 

których uczniowie wybierali się na studia, co zaowocowało jednym z najwyższych w Europie 

wskaźników podejmowania kształcenia na poziomie wyższym wśród osób w wieku 20-24 lata. 

Jak pokazała rzeczywistość, wykształcenie i dyplom uczelni wyższej nie chroni przed 

problemami w znalezieniu pracy. 

Można również sądzić, że podejmowanie kształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym 

było również sposobem na odłożenie decyzji o dalszym kierunku kształcenia. Podejmowanie 

kluczowych dla dalszego powodzenia na rynku pracy decyzji w wieku kilkunastu lat dla części 

uczniów mogło wydawać się zbyt trudne, a taką decyzję należy podjąć wybierając się po 

gimnazjum do szkoły zawodowej. Wdrażana obecnie reforma programowa wprowadzająca 

zmiany w sposobie organizacji kształcenia w liceach ogólnokształcących w wielu przypadkach 

postawi uczniów w sytuacji dokonania wyboru, co do generalnego kierunku kształcenia. Tym 

samym, licea ogólnokształcące stracą funkcję przedłużania momentu podjęcia decyzji. Dlatego 

też stawiamy hipotezę, że wdrażana reforma programu nauczania pośrednio spowoduje większe 

zainteresowanie szkolnictwem zawodowym. Uczeń w ostatniej klasie gimnazjum stanie przed 

pytaniem: Co chcę robić w przyszłości? A drogą ucieczki przed odpowiedzią na to pytanie 

przestanie być kształcenie ogólne.  

Jednocześnie kształcenie zawodowe zyskuje na atrakcyjności. Po wielu latach oszczędzania na 

tego typu edukacji1 dzięki możliwości uzyskania współfinansowania z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności 

i jakości szkolnictwa zawodowego) wiele szkół mogło zaproponować swoim uczniom ciekawą 

ofertę edukacyjną (w ramach programów rozwojowych) zawierającą dodatkowe zajęcia, 

skorzystanie z praktyk zagranicznych czy też wizyt studyjnych. Szkoły uzyskiwały również 

wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, np. 

na doposażenie warsztatów szkolnych w ramach Działania 7.2. Infrastruktura służąca edukacji. 

Dzięki tego typu wsparciu zmieniać się może również wizerunek szkolnictwa zawodowego, które 

może być postrzegane jako nowoczesne i skutecznie przygotowujące do wejścia na rynek pracy.  

2.2. Cele badania 

Raport z niniejszego badania na poziomie powiatowym posiada jeden wyraźny cel główny. Jest 

to cel diagnostyczny: identyfikacja sposobów planowania rozwoju zawodowego przez 

uczniów szkół zawodowych oraz zaproponowania postulowanej ścieżki wyboru 

zawodu. Jest to zatem diagnoza stanu obecnego powiatu lipskiego, określenie jak uczniowie 

stojący u progu zmiany podejmują swoje wybory edukacyjne. By odpowiedzieć na to pytanie 

w badaniu uwzględnieni zostali nie tylko uczniowie szkół zawodowych, ale i uczniowie 

gimnazjów.   

                                                
1
 Kształcenie zawodowe jest zdecydowanie droższe niż kształcenie ogólne 
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3. Metodologia i opis przebiegu badań 

3.1. Opis metodologii 

Badanie zostało zrealizowane za pomocą następujących technik badawczych: 

 Ankiety audytoryjne, 

 Indywidualne wywiady pogłębione (In Depth Interview, IDI), 

 Wywiady rodzinne z elementami wywiadu etnograficznego z wykorzystaniem zdjęć 

(Affinity Group, AG), 

 Zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview, FGI). 

Ankiety audytoryjne to kwestionariusze wywiadu w wersji papierowej rozdawane uczniom 

w celu samodzielnego wypełnienia ich. Wylosowana grupa uczniów wypełniała ankietę 

w jednym czasie. Badanie metodą ankiety audytoryjnej zostało przeprowadzone w szkołach 

z uczniami ostatnich klas gimnazjalnych oraz w szkołach z uczniami ostatnich klas szkół 

zawodowych. 

Indywidualny wywiad pogłębiony to technika opierająca się na rozmowie między badaczem 

a jednym badanym. Rozmowa ta przebiega według ustalonego scenariusza wywiadu, lecz 

wyznacza on jedynie główne wątki, które mają zostać podjęte w rozmowie, a nie stanowi 

sztywnego schematu pytanie-odpowiedź. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone 

z uczniami ostatnich klas gimnazjum oraz z uczniami ostatnich klas techników i zasadniczych 

szkół zawodowych.  

Affinity Group stanowi bardzo specyficzną formę wywiadu grupowego. Specyfika ta zakłada 

jednak, że – inaczej niż w tradycyjnym zogniskowanym wywiadzie grupowym – respondenci się 

znają jeszcze przed badaniem. Co więcej – w przypadku tego badania – stanowili rodzinę i/lub 

zamieszkiwali w tym samym gospodarstwie domowym. Wywiad rodzinny wzbogacony został 

o elementy wywiadu etnograficznego. Wywiady przeprowadzone zostały w naturalnym 

środowisku osób badanych – najczęściej w ich domach rodzinnych, po każdym z wywiadów 

wypełnione zostały arkusze obserwacji oraz sfotografowano mieszkanie – o ile otrzymano 

zgodę. Wywiady rodzinne zostały zrealizowane z jednym uczniem ostatniej klasy gimnazjum 

i jego rodziną, z jednym uczniem technikum i jego rodziną oraz jednym uczniem zasadniczej 

szkoły zawodowej i jego rodziną. 

Ponad to w każdym z subregionów zrealizowano 1 wywiad z rodziną ucznia ostatniej klasy 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów niepełnosprawnych oraz jego rodziną. 

Zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview - FGI) to technika badawcza, 

w ramach której grupa osób odpowiada na pytania zadawane przez moderatora, jednocześnie 

wchodząc w interakcje i dyskusje między sobą. W ramach niniejszego badania zrealizowano 

dwa typy wywiadów grupowych: standardowe FGI z uczniami oraz FGI w formie debaty 

eksperckiej. Badanie tą techniką zostało przeprowadzone z różnymi grupami respondentów 

w różnych subregionach uwzględnionych w badaniu. 
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3.2. Opis przebiegu badań 

3.2.1. Ankiety audytoryjne 

W październiku 2012 roku przeprowadzone zostało badanie uczniów gimnazjów oraz szkół 

zawodowych za pomocą ankiety audytoryjnej.  

Na terenie powiatu lipskiego ankietą audytoryjną objęto sześć gimnazjów. W powiecie lipskim 

wypełniono 116 ankiet, jedna spośród nich została odrzucona z powodu braku odpowiedzi 

w kluczowych pytaniach. W efekcie analizie poddano 115 ankiet wypełnionych przez uczniów 

gimnazjów.  

Ankietami audytoryjnymi przebadano również uczniów siedmiu szkół zawodowych 

posiadających swoje siedziby na terenie powiatu lipskiego. Ankiety zostały wypełnione przez 

uczniów: dwóch szkół policealnych, jednego technikum uzupełniającego, dwóch techników oraz 

dwóch zasadniczych szkół zawodowych. Łącznie wypełnionych zostało 117 ankiet i wszystkie 

zostały poddane analizie.  

  

3.2.2. Indywidualne wywiady pogłębione (In Depth Interview) oraz wywiady rodzinne 

z elementami wywiadu etnograficznego z wykorzystaniem zdjęć (Affinity Group) 

W listopadzie 2012 roku rozpoczęto przeprowadzanie wywiadów pogłębionych oraz wywiadów 

rodzinnych z uczniami gimnazjów oraz szkół zawodowych z powiatu lipskiego. Łącznie 

przeprowadzono: 

 2 wywiady  IDI z uczniami gimnazjów oraz 1 wywiad rodzinny z uczniem gimnazjum 

i jego rodziną, 

 2 wywiady IDI z uczniami techników oraz 1 wywiad rodzinny z uczniem technikum 

i jego rodziną, 

 2 wywiady IDI z uczniami zasadniczych szkół zawodowych oraz 1 wywiad rodzinny 

z uczniem zasadniczej szkoły zawodowej i jego rodziną.  

Ponadto przeprowadzono jeden wywiad rodzinny z uczniem ostatniej klasy szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy uczniów niepełnosprawnych oraz jego rodziną. 

 

3.2.3. Inne metody badawcze zrealizowane na terenie subregionu 

Na terenie subregionu radomskiego, którego częścią jest powiat lipski, w styczniu 2013 roku 

zrealizowano trzy debaty eksperckie. W pierwszej debacie udział wzięli przedstawiciele służb 

zatrudnienia czyli przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z terenu subregionu oraz 

przedstawiciele agencji zatrudnienia (niepubliczne służby zatrudnienia. W kolejnej debacie 

udział wzięli przedstawiciele szkół zawodowych. Były to osoby, które zajmują się kształceniem 

zawodowym w placówkach, m.in. kierownicy kształcenia praktycznego. W ostatniej debacie 

udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych. Byli to kierownicy oraz pracownicy 

wydziałów oświaty oraz edukacji. 
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4. Dane o powiecie z Systemu Informacji Oświatowej 

W powiecie lipskim funkcjonuje 11 gimnazjów. Ogółem w 2012 roku uczyło się tam 1 256 

gimnazjalistów, w tym 628 dziewcząt (50%). Na terenie samego tylko powiatu lipskiego mogą 

oni podjąć naukę w jednym z pięciu liceów ogólnokształcących, jednego liceum profilowanego, 

dwóch techników i dwóch zasadniczych szkół zawodowych. W 2012 roku najwięcej osób uczyło 

się w liceach (598), następnie w technikach (277), zaś najmniej w zasadniczych szkołach 

zawodowych (169). W liceach można zauważyć pewną przewagę dziewcząt. Dziewczęta 

stanowią tam 59% uczniów. W pozostałych rodzajach szkół ponadgimnazjalnych przeważają 

mężczyźni. W technikach odsetek kobiet wynosi tylko 34%, a w zasadniczych szkół zawodowych 

jeszcze mnie: 29%. 

Mapa 1. Liczba uczniów gimnazjów, LO, techników oraz ZSZ w powiecie lipskim 

 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 

 

Uczniowie niepełnosprawni mogą po gimnazjum podjąć naukę w szkole specjalnej 

przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością. W 2012 roku uczyło się 

tam 20 osób. 

Liczba uczniów:

poniżej 149

150 - 204

205 - 295

296 - 1011

1012 - 2489

Powyżej 2490

Technikum

Zasadnicza szkoła zawodowa

Liceum ogólnokształcące

Gimnazjum

326

32
126
72

138
154
208

Solec nad Wisłą

Sienno

Lipsko
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Wykres 1. Zdawalność egzaminów w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

 

Źródło: Dane SIO – 2010 rok 

 

W 2010 roku (późniejsze dane są 

niedostępne) maturę zadało 236 osób, 

w tym 63% stanowiły dziewczęta. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe zdało 90 osób, w tym 44% 

stanowiły dziewczęta. Ogółem 

współczynniki zdawalności tych 

egzaminów w powiecie lipskim to 87% 

(matura) i 63% (egzamin zawodowy).  

Inne szkoły w powiecie to szkoły dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Są to trzy szkoły 

policealne i jedno technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. 

Co oczywiste przy takiej liczbie szkół, znacznie więcej osób w 2012 uczęszczało do szkoły 

policealnej (247) niż do technikum uzupełniającego (42). Jedna ze szkół ponadgimnazjalnych 

przygotowuje do zawodu ratownika medycznego w trybie dziennym. Pozostałe szkoły policealne 

i uzupełniające zawodowe mają charakter zaoczny. W szkołach policealnych uczy się więcej 

mężczyzn (57%), zaś w technikum uzupełniającym prawie sami mężczyźni (86%). 

 

Tabela 1. Lista szkół w powiecie lipskim (stan na 30.09.2011r.) 

M
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Nazwa organizacji 
Nazwa 

placówki 
Zawód 

Liczba 

uczniów 

Liczba 
absolwentó

w którzy 
otrzymali 

świadectwo 

L
ip

sk
o
 Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Lipsku 

Technikum 

w Lipsku 

Technik żywienia 

i gospodarstwa 

domowego 77 26 

Technik mechanik 77 brak danych 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa 

w Lipsku 

Blacharz 

samochodowy 1 brak danych 

Cukiernik 13 4 

Elektryk 4 2 

Fryzjer 27 11 

Kucharz małej 

gastronomii 11 3 

Ślusarz 1 1 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 14 4 

Mechanik-operator 

pojazdów i maszyn 

rolniczych 32 11 

Monter instalacji brak danych 1 

87% 

63% 

0% 50% 100% 

egazmin maturalny 

egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe 
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M
ie
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c
o

w
o

ś
ć
 

Nazwa organizacji 
Nazwa 

placówki 
Zawód 

Liczba 
uczniów 

Liczba 

absolwentó
w którzy 

otrzymali 
świadectwo 

i urządzeń 

sanitarnych 

Operator obrabiarek 

skrawających 3 5 

Piekarz 17 5 

Sprzedawca 12 3 

Technolog robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 3 brak danych 

S
ie

n
n
o
 Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Siennie 

Szkoła 

Policealna 

w Siennie Technik agrobiznesu 61 29 

Technikum 

Uzupełniające 

w Siennie 

Technik rolnik 31 20 

Technik pojazdów 

samochodowych 18   

Technikum 

w Siennie 

Technik mechanik 32 17 

Technik agrobiznesu 6 brak danych 

Technik 

budownictwa 24 brak danych 

Technik handlowiec 25 brak danych 

Technik informatyk 16 brak danych 

Technik pojazdów 

samochodowych 23 brak danych 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa 

w Siennie 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 32 20 

S
o
le

c 
n
a
d
 W

is
łą

 

Medyczna Szkoła 

Policealna TWP 

w Solcu nad Wisłą 

Medyczna 

Szkoła 

Policealna TWP 

w Solcu nad 

Wisłą Ratownik medyczny 15 22 

Szkoła Policealna 

w Solcu nad Wisłą 

Szkoła 

Policealna 

w Solcu nad 

Wisłą 

Opiekun medyczny 21 13 

Technik 

administracji 49 7 

Technik 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 53 10 

Technik hotelarstwa 22 10 

Technik informatyk 47 13 
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Nazwa organizacji 
Nazwa 

placówki 
Zawód 

Liczba 
uczniów 

Liczba 

absolwentó
w którzy 

otrzymali 
świadectwo 

Technik rolnik 46 18 

Technik ochrony 

fizycznej osób 

i mienia 37 brak danych 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 

 

Ogółem największym zainteresowaniem wśród uczniów szkół policealnych (licząc liczbą 

absolwentów w 2011 roku) cieszyły się kierunki związane z rolnictwem (38 absolwentów 

zawodu technik rolnik i 29 technik agrobiznesu). Niewątpliwie wynika to z rolniczego charakteru 

powiatu. Kierunki te w przeważającej większości kończą mężczyźni (82% i 72%). Wśród kobiet 

najwięcej jest absolwentów szkół przygotowujących do zawodu opiekuna medycznego (11 

kobiet z 13 absolwentów). Taka sama liczba osób wykształciła się w zawodzie technika 

informatyka (11). Po 10 osób zdobyło zawód technika hotelarstwa i technika bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a 7 osób technika administracji. Nieco inny obraz daje analiza danych na temat 

obecnie nauczanych zawodów. Prawie ¼ wszystkich osób uczących się w szkołach 

ponadgimnazjalnych stanowią obecnie mężczyźni przyuczani do zawodu technika mechanika 

(24%). Zdaje się, że nastąpiło pewne przeprofilowanie szkolnictwa zawodowego w powiecie.   

Tabela 2. Liczba uczniów i absolwentów w powiecie lipskim według zawodów (stan na 30.09.2011r.) 

Zawód 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

absolwentów 

Technik rolnik 77 38 

Technik agrobiznesu 67 29 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 77 26 

Mechanik pojazdów samochodowych 46 24 

Ratownik medyczny 15 22 

Technik mechanik 109 17 

Opiekun medyczny 21 13 

Technik informatyk 63 13 

Fryzjer 27 11 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 32 11 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 53 10 

Technik hotelarstwa 22 10 

Technik administracji 49 7 

Operator obrabiarek skrawających 3 5 

Piekarz 17 5 

Cukiernik 13 4 

Kucharz małej gastronomii 11 3 

Sprzedawca 12 3 

Elektryk 4 2 
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Zawód 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

absolwentów 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych brak danych 1 

Ślusarz 1 1 

Blacharz samochodowy 1 brak danych 

Technik budownictwa 24 brak danych 

Technik handlowiec 25 brak danych 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 37 brak danych 

Technik pojazdów samochodowych 41 brak danych 

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 3 brak danych 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 

 

Wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników najwięcej absolwentów 

przygotowywało się do zawodów technika żywienia i gospodarstwa domowego (26), mechanika 

pojazdów samochodowych (24) i technika mechanika (17). Przy czym pierwszy z zawodów jest 

sfeminizowany (81% to kobiety), zaś w dwóch kolejnych uczą się tylko mężczyźni. Po 11 osób 

skończyło szkoły przygotowujące do zawodu fryzjera i mechanika – operatora pojazdów 

i maszyn rolniczych. W pozostałych zawodach uczy się po mniej niż 5% wszystkich uczących się 

w szkołach ponadgimnazjalnych. 
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5. Charakterystyka powiatu 

Rok 2012 zakończył się w Polsce ze stopą bezrobocia na poziomie 13,4%. W województwie 

mazowieckim wskaźnik ten był lepszy i wyniósł 10,8%. Źle na tym tle wypada sytuacja 

w powiecie lipskim. Stopa bezrobocia w grudniu 2012 roku to 17,1%. Choć sytuacja nie jest 

dramatyczna – jak ma to na przykład miejsce w powiecie szydłowieckim, gdzie ten sam 

wskaźnik wyniósł 37,6% – to jest to bez wątpienia niepokojący wynik. W powiecie wzrost 

bezrobocia względem stanu z grudnia 2011 wyniósł 9,88%, gdy dla całego województwa 

wartość ta wyniosła 10,21%2. Oznacza to, że bezrobocie w powiecie lipskim rosło wolniej, niż 

w całym województwie mazowieckim, choć różnica w wartości wskaźników jest niewielka. 

Powiat cechuje dosyć wysoki odsetek osób, które w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia 

nauki są zarejestrowane jako bezrobotne. W powiecie lipskim wartość ta wyniosła 7,9%, zaś dla 

całego województwa 5,2%. Tylko dla sześciu powiatów w województwie wspomniany wskaźnik 

osiąga wyższą wartość, sytuacja absolwentów jest zatem trudniejsza, niż w innych powiatach. 

Według danych udostępnianych przez GUS gminą, w której jest najwyższa stopa bezrobocia jest 

Chotcza. Z kolei najniższa stopa jest w gminie Rzeczniów. 

Jest to powiat o charakterze rolniczym: powierzchnia użytkowa gruntów wynosi 74050 ha, 

w tym użytki rolne 54969 ha3. Mimo, że dominują tradycyjne uprawy takie jak zboża i rośliny 

okopowe, to w niektórych częściach powiatu coraz więcej uprawia się roślin sadowniczych.  

Przemysł jest słabo rozwinięty i koncentruje się głównie w mieście Lipsku. W całym powiecie 

jest łącznie 2598 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 132 należą do sektora publicznego. 

W samym Lipsku zarejestrowanych jest 1228 podmiotów. Co istotne w całym powiecie jest tylko 

15 zakładów pracy które zatrudniają powyżej 50 osób (z czego 2 – powyżej 250 osób).  95% 

wszystkich podmiotów zatrudnia mniej niż 10 osób.4 Dominującym profilem prowadzonej 

działalności jest handel i usługi. 

Największe zakłady przemysłowe na terenie Powiatu Lipskiego to: 

 PPHU "Rol-Mot" Sp. z o.o. w Ciepielowie -  przemysł metalowy 

 ZPOW "Scandic Food" Sp. z o.o. w Lipsku - przetwórstwo owoców i warzyw 

 "Mleko" Sp. z o.o. w Lipsku - przerób mleka 

 "KINGSPAN" Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Lipsku - produkcja płyt warstwowych 

i styropianu 

 PPUH "Marbet" w Lipsku - przemysł metalowy 

 PPHU "Unimar" w Lipsku - przemysł metalowy 

Wśród kluczowych pracodawców w regionie młodzi ludzie wymieniali najczęściej dwa zakłady 

przemysłowe: Marbet z siedzibą w Lipsku oraz Rol-Mot z Ciepielowa. Zakłady te przyjmują 

największą liczbę praktykantów w powiecie dając też możliwość zatrudnienia młodym ludziom. 

W trakcie badań jakościowych elementem powtarzającym się niemalże we wszystkich 

wywiadach są migracje zagraniczne. Część badanych przyznała, że ktoś z ich najbliżej rodziny 

wyjechał za granicę na stałe bądź wyjeżdża sezonowo: To znaczy tak, ode mnie nawet 

                                                
2
 Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2012 

3
 Dane ze strony internetowej starostwa powiatowego powiatu lipskiego, 

http://www.powiatlipsko.pl/?o-powiecie,12, data dostępu: 17.04.2013 
4
 Dane REGON, stan na 31.03.2013 
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z rodziny, to wyjeżdżają. Ale też sezonowo (uczennica zasadniczej szkoły zawodowej, powiat 

lipski, IDI). Krajem docelowym najczęściej są Niemcy, ale w wypowiedziach pojawiają się też 

takie kraje jak Belgia, Holandia, Wielka Brytania i Szwajcaria. Duża liczba wyjazdów, o której 

mówią badani sprawia, że młodzi ludzie częściej wyrażają gotowość do migracji zagranicznych 

niż w innych regionach, gdzie nie ma tradycji wyjazdów za pracą. Wyjazd za granicę ułatwiają 

także kontakty z osobami, które regularnie wyjeżdżają bądź przebywają za granicą. 

Potwierdzają to słowa jednego z rozmówców: Kolega był w Belgii, no i mówił, że jakby dał radę, 

gdybym chciał, to mógłby załatwić. Bo to sam, to ciężko sobie samemu załatwić. Jedynie od 

kogoś starszego (uczeń technikum, powiat lipski, IDI).  

Ludzie, którzy wyjeżdżają pracują głównie przy prostych pracach fizycznych. Wielokrotnie 

powtarzanym wątkiem jest podejmowanie pracy tymczasowej przez osoby wyjeżdżające: są to 

zbiory owoców, a w sezonie zimowym – przycinanie winorośli. 

Sezonowość obecna jest także na lokalnym rynku pracy. Rozmówcy w trakcie wywiadów 

wspominali o swoim doświadczeniu przy zbiorze owoców lub o tym, że istnieje taka możliwość 

zarobkowania. Często jest to praca na czarno, która nie jest wykazywana w statystykach. 

W części wywiadów został przedstawiony bardzo pozytywny obraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Lipsku. Wynika to z tego, że dzięki uczestnictwu w wielu programach 

(np. realizują program "Szkoła Kluczowych Kompetencji"), i współpracy z różnymi podmiotami 

uczniowie zyskują wiele możliwości rozwoju i zdobywania różnorodnych certyfikatów 

i uprawnień.  Mimo to w wypowiedziach gimnazjalistów dominuje przekonanie, że aby uczyć się 

w dobrej szkole należy wyjechać z rodzinnego powiatu. Miasta jakie wymieniali uczniowie 

gimnazjów to Radom i Ostrowiec. Co ciekawe podczas badania stosunkowo rzadko pojawiał się 

motyw wyjazdu do Warszawy w celu kontynuowania nauki (także na studiach), częściej badani 

mówili o Lublinie. 
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6. Wyniki badania ilościowego 

6.1. Badanie wśród uczniów gimnazjów 

6.1.1. Wyobrażenia o różnych szkołach i ich uczniach 

Uczniowie gimnazjum dokonując wyboru szkoły ponadgimanzjalnej często kierują się opiniami 

na temat różnych szkół i popularnymi poglądami na temat uczniów placówek kształcenia 

różnego typu. Z tego właśnie powodu istotnym elementem naszego badania jest poznanie opinii 

gimnazjalistów o szkołach różnego typu i uczniach się w nich uczących. 

Badani uważają że zasadnicza szkoła zawodowa jest taką placówką, w której można się mało 

uczyć (92,5% odpowiedzi). Z kolei w licach według nich trzeba się uczyć dużo (88,4%). Tylko 

16,6% badanych stwierdziło, że w technikach trzeba się dużo uczyć, a niecałe 8%, że w tych 

szkołach można się uczyć mało. Odpowiedzi na te pytania pokazują, że przy ocenie 

zasadniczych szkół zawodowych i liceów uczniowie mają wyrobione opinie na temat poziomu 

kształcenia i tego jak on przekłada się na ilość nauki. Natomiast nie mają zdania o tym jak 

wygląda ilość nauki w technikum. 

Z punku widzenia naszego badania istotne jest to, że uczniowie gimnazjum mają świadomość, 

że po szkołach zawodowych dużo łatwiej znaleźć pracę niż po liceum Co ciekawe większość 

z badanych uważa, ze techniku daje największe szanse na znalezienie pracy (57% - twierdzi, że 

po technikum łatwo znaleźć pracę, a 41% - twierdzi ze po zasadniczej szkole zawodowej). 

Analogicznie na pytanie, po której szkole trudno znaleźć pace badani najczęściej wskazywali 

liceum (ponad połowa ankietowanych), ale warto zwrócić uwagę, że ponad 1/3 badanych 

uważa, że po zasadniczej szkole zawodowej trudno jest znaleźć pracę. Warto zwrócić uwagę, że 

kobiety częściej niż mężczyźni twierdzą, że po liceum trudniej jest znaleźć pracę. 

Wykres 2. Wyobrażenia gimnazjalistów o różnych typach szkół:  LO, technikach oraz ZSZ. 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=117) 
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Niewątpliwie na poglądy związane ze szkołami różnego typu mają wpływ opinie znajomych. 

50% ankietowanych przyznało, że ma znajomych w technikach i 51% że w liceach. Tylko 12% 

uczniów przyznało, że ma znajomych w zasadniczych szkołach zawodowych i ponad 50% 

badanych stwierdziło, że nie ma żadnych znajomych w tych szkołach. Chłopcy częściej niż 

dziewczęta twierdzą, że do techników chodzą ich znajomi, z kolei dziewczęta przyznają, że znają 

więcej osób uczących się w liceach. Aż 40% badanych chłopców stwierdziło, że nie ma 

znajomych w liceach.  

Uczniowie gimnazjum uważają, ze technika i licea są szkołami dla nich, a nie zasadnicze szkoły 

zawodowe - tylko 9% uczniów wskazało taką odpowiedz. Może to wynikać z terminu, w jakim 

prowadzone było badanie (początek 3 klasy gimnazjum), kiedy uczniowie nie maja jeszcze 

sprecyzowanych planów co do wyboru ścieżki kształcenia i słabo orientują sie w ofercie innych 

szkół. Niewielu z nich podjęło juz decyzje o wyborze konkretnej szkoły. Warto zauważyć, że 

dziewczęta częściej niż chłopcy mówią, że licea są szkołami dla nich (71% odpowiedzi wśród 

dziewcząt i 30% wśród chłopców), dodatkowo 70% uczennic uznało, że zasadnicze szkoły 

zawodowe są nie dla nich, podczas gdy tylko 30% chłopców wskazało taką odpowiedź. W sumie 

ponad 50% ankietowanych twierdzi, że szkoła zawodowa jest nie dla nich. Co ciekawe prawie 

40% nie widzi siebie w liceach. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, ze osoby, które na tym 

etapie uznały, ze nie chcą uczyć się w licach ogólnokształcących rzeczywiście podejmą naukę 

w szkołach zawodowych. 

w opinii uczniów gimnazjum na wybór zasadniczych szkół zawodowych decyduje się ta 

młodzież, która nie ma pomysłu na siebie (prawie 60% osób wskazało taką odpowiedź). Z kolej 

ponad 50% ankietowanych uważa, że liceum ogólnokształcące jest taką szkołą, którą wybierają 

ludzie z konkretnymi pomysłami i planami. Opinia ta nie potwierdza popularnego 

w społeczeństwie poglądu, że idąc do liceum można później wybrać kierunek kształcenia, 

a wybierając szkołę zawodowa trzeba być juz zdecydowanym na daną ścieżkę. 

Najgorsze opinie panują o uczniach zasadniczych szkół zawodowych. Pod względem charakteru 

oceniani są nieco częściej jako smutni, nietowarzyscy i skromni. Ponadto są nisko oceniani 

również pod względem zawodowo-intelektualnym. Dużo częściej wskazywano na nich jako na 

niezaradnych, nielubiących się uczyć i zamkniętych w sobie. Jeżeli chodzi o uczniów liceów 

ogólnokształcących i techników to ich oceny są wyższe niż oceny uczniów zasadniczych szkół 

zawodowych, a zarysowujące się różnice dużo słabsze. Uczniowie liceów uważani są za chętniej 

uczących się i zaradnych. W przypadku cech charakteru nie zarysowuje się wyraźny obraz. 

Z jednej strony postrzega się uczniów techników jako wesołych i pewnych siebie, z drugiej jako 

mniej towarzyskich i bardziej zamkniętych, niż uczniowie liceów. Jednak różnice są niewielkie. 

Generalnie dziewczęta oceniały lepiej uczniów liceów niż chłopcy.  

Pozytywna ocena uczniów liceum ogólnokształcącego może wynikać przede wszystkim z tego, 

że większość ankietowanych osób rozważa wybór liceum jako szkoły, w której będą 

kontynuować naukę. Jednak nie można zapomnieć, że wybór typu szkoły może być 

podyktowany opinią na temat uczniów w niej się uczących. 

6.1.2. Uczeń w toku podejmowania decyzji 

W momencie badania, czyli na początku trzeciej klasy gimnazjum większość uczniów wie do 

jakiego typu szkoły chce iść po skończeniu gimnazjum. Najwięcej uczniów jest zdecydowana na 

kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym (52%). 
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Jedna trzecia zdecydowanych chce się uczyć 

w technikum i tylko 8% twierdzi, że chce 

kontynuować naukę w zasadniczej szkole 

zawodowej. Warto zauważyć, że dziewczęta 

częściej są zdecydowane na naukę w liceum (taką 

odpowiedź wskazało 63% uczennic i tylko 33% 

uczniów). Licea są szkołami, które częściej 

wybierają uczniowie mieszkających w miastach 

(92% odpowiedzi). Uczniowie ze wsi z taką samą 

częstością wskazują na technikum i liceum. 

Wykres 3. Odpowiedzi na pytanie Czy już 

wiesz, do jakiego typu szkoły pójdziesz 

po ukończeniu gimnazjum? 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=117)  

Osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji do jakiej szkoły chcą iść po skończeniu gimnazjum 

najczęściej zastanawiają się nad wyborem technikum (38%) lub liceum (22%). Prawie jedna 

czwarta niezdecydowanych osób wacha się między technikum, a liceum. Wielu uczniów nie 

może się też zdecydować między technikum a liceum (23%). Tylko 17% uczniów rozważa 

kontynuowanie nauki w zasadniczych szkołach zawodowych, z czego większość z nich bierze 

pod uwagę także technikum. 

Dwie trzecie badanych gimnazjalistów, którzy zastawiają się nad wyborem szkoły zawodowej 

przyznają, że szukają szkoły, która będzie miała interesujący zawód. Pozostali w pierwszej 

kolejności planują wybrać szkołę, a potem z jej oferty wybrać konkretny zawód.  

Jako czynnik najważniejszy przy wyborze szkoły uczniowie najczęściej uznawali fakt, że po jej 

ukończeniu można będzie kontynuować naukę (41%). W dalszej kolejności uczniowie 

wskazywali na to, że: „musi być na takim poziomie, abym sobie w niej poradził” (27%) i „szkoła 

musi dawać konkretny zawód” (23%). Taki rozkład odpowiedź jest zdeterminowany głównie 

tym, że większość badanych osób chce kontynuować naukę w liceach. Fakt, że mniej osób jest 

zdecydowanych na naukę w szkołach zawodowych sprawia, że kryteria związane z pracą stają 

się drugorzędne. 

Najpopularniejszym źródłem wiedzy o szkołach ponadgimnazjalnych dla badanych uczniów były 

strony internetowe szkół (72% badanych wskazało taką odpowiedź). Niemalże tak samo 

istotnym źródłem informacji są koledzy i koleżanki (64%). W dalszej kolejności wskazywano 

rodzeństwo (32%), bezpośrednie odwiedziny w szkole (29%) oraz rodziców (27%). Co ciekawe 

dziewczęta częściej niż chłopcy przyznawały, że czerpią informacje od znajomych (74% 

odpowiedzi w stosunku do 55%) oraz od rodzeństwa (43% w stosunku do 20%). Każdy 

z badanych średnio korzystał z 3 źródeł informacji.  

Uczniowie gimnazjum przyznają, że podczas wyboru szkoły najczęściej biorą pod uwagę opinie 

rodziców (62% odpowiedzi.) W zacznie mniejszym stopniu uczniowie liczą się z opiniami 

rodzeństwa (23%), kolegów i koleżanek (23%). Aż 22% osób wskazuje, że żadne opinie nie są 

dla nich ważne. Co ciekawe, dziewczęta częściej biorą pod uwagę opinie innych osób (rodziców, 

rodzeństwa, znajomych) niż chłopcy - aż 1/3 z nich przyznaje, że nie biorą pod uwagę niczyich 

opinii przy podejmowaniu decyzji. Warto  też zauważyć, że uczniowie ze wsi częściej biorą pod 

uwagę opinie rodziców niż osoby mieszkające w miastach (65% odpowiedzi w stosunku do 

49%).  

Analizując rozkłady odpowiedzi na pytania o źródła informacja oraz o to, czyje opinie są ważne 

dla uczniów podczas podejmowania decyzji, można zauważyć, że nauczyciele w gimnazjum są 

inaczej oceniani przez uczniów mieszkających na wsiach i w miastach. 15% osób mieszkających 
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64% 

Nie; 
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na wsiach twierdzi, że nauczyciele są dla nich źródłem informacji o szkołach 

ponadgimnazjalnych i 16% przyznaje że ich opinie są dla nich ważne przy podejmowaniu 

decyzji. Żaden z uczniów mieszkających w mieście nie uważa, że nauczyciele dostarczają mu 

wiedzy o szkołach, w których może kontynuować naukę i tylko 6% przyznało, że bierze pod 

uwagę zdanie nauczyciela. Pokazuje to, że na wsiach częściej nauczyciel jest traktowany jako 

ekspert i doradca, w miastach z kolei jego rola ogranicza się do nauczania konkretnego 

przedmiotu. 

Tylko 8% uczniów miało kontakt z doradcą zawodowym. Na wsi procent ten wyniósł tylko 6%. 

Niemal trzykrotnie częściej kontakt taki mieli uczniowie zamieszkujący w mieście. Spotkania te 

miały różny charakter, bardzo podobny odsetek gimnazjalistów zaznaczył każdą z czterech 

możliwych odpowiedzi: jednorazowa „pogadanka” w klasie, seria zajęć poświęcona wyborowi 

zawodu/kierunku dalszego kształcenia, rozwiązywanie testu, indywidualne rozmowy. 

83% badanych gimnazjalistów planuje 

zdać maturę, a 66% badanych chce 

kontynuować naukę na studiach. 

Zarówno zdawanie matury, jak 

i następujące po tym studia 

zdecydowanie częściej planują 

dziewczęta. Jest to odpowiednio 95% 

i 81% uczennic. Mimo, że odsetek tych 

odpowiedzi jest bardzo wysoki to są one 

jednymi z najniższych w porównaniu do 

wszystkich badanych powiatów. 

Wykres 4. Uczniowie planujący zdanie matury i pójście na 

studia. 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=117)  

Warto więc zwrócić uwagę, że chłopcy podejmując decyzję częściej wskazują, że liczy się dla 

nich możliwość zdobycia konkretnego zawodu, gdy dla dziewczyn bardziej liczy się możliwość 

kontynuowania nauki, ponieważ do liceum wybiera się więcej dziewczyn, które chcą późnej zdać 

maturę i iść na studia. Podobnie uczniowie mieszkający w miastach częściej planują 

kontynuować naukę w liceum, zdać maturę i iść na studia niż osoby mieszkające na wsi. 

 

6.1.3. Skłonność do migracji i długich dojazdów 

Wśród badanych uczniów 56% deklaruje, że będzie dojeżdżać do szkoły do innej miejscowości. 

Nieco częściej taką odpowiedź wskazują osoby mieszkające na wsi niż w mieście (59% 

w stosunku do 45%). Wynika to z tego, ze infrastruktura szkolnictwa na wsiach jest dużo 

uboższa niż w ośrodkach miejskich i z tego powodu częściej młodzież jest przyzwyczajona do 

dojeżdżania do szkoły.  

W powiecie lipskim bardzo duży odsetek uczniów gimnazjów jest gotowy na wyprowadzkę 

z domu rodzinnego już na etapie nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Taką odpowiedź wskazała 

1/3 badanych uczniów. 1/3 jeszcze nie podjęła decyzji odnośnie tego, czy chce zamieszkać poza 

domem czy też nie w trakcie nauki. Większość z tych osób, które są zdecydowane na 

przeprowadzę planuje zamieszkać internacie przy szkole (35%), rzadziej decydują się oni na 

stancję (24%) lub mieszkanie u krewnych (17%).  

Mieszkać poza domem rodzinnym częściej planują osoby mieszkające w mieście (55% 

względem 30% wśród mieszkających na wsi). Taki rozkład odpowiedzi wynikać może z faktu, że 

83% 

66% 
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w Lipsku i sąsiadujących miejscowościach nie ma zbyt dużego wyboru szkół. W takim przypadku 

uczniowie częstej są gotowi do wyboru szkoły leżącej poza powiatem. W trakcie badań 

jakościowych uczniowie przyznawali się planują kontynuować naukę w Zwoleniu (miasto 

powiatowe, w sąsiednim powiecie) lub w Radomiu. Warto jednak zwrócić uwagę, że początek 

trzeciej klasy gimnazjum jest jeszcze takim czasem, kiedy młodzież częściej mówi o swoich 

pomysłach niż konkretnych planach. Weryfikacja tych pomysłów następuje z czasem i nie 

zawsze gotowość do pobierania nauki w innym powiecie oznacza, że uczeń ma taką możliwość 

i rzeczywiście podejmie taką decyzje. 

Niezależnie od tego czy dojazd do szkoły wymaga przemieszania się między miejscowościami 

czy też w ramach jednej miejscowości, uczniowie przeciętnie deklarują gotowość dojeżdżania do 

szkoły (w jedną stronę) nie dłużej niż godzinę (mediana). Również średni czas zadeklarowany 

przez gimnazjalistów wynosi godzinę (dokładnie 0,99 godziny). Jedna czwarta uczniów nie chce 

dojeżdżać dłużej niż 30 minut, jednak również jedna czwarta deklaruje, że jest w stanie 

dojeżdżać dłużej niż godzinę i 15 minut. Osoby zamieszkałe w mieście deklarują zdecydowanie 

dłuższe czasy podróży (średnie dla miasta i wsi wynoszą odpowiednio 1,6 i 0,9 godziny). 

Tłumaczyć  to można faktem, że uczniowie z Lipska są gotowi dojeżdżać do miast znajdujących 

się w innym powiecie, pokonując tym samym większą odległość niż osoby, które mieszkają na 

wsi i chcą się uczyć w szkołach znajdujących się na terenie powiatu. Osoby mieszkające 

w miastach częściej liczą się z możliwością migracji do większego miasta. 

Uwagę zwraca fakt, że wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych bardzo często przytaczana 

motywacja wyboru szkoły to bliskość miejsca zamieszkania. Nie znajduje to odzwierciedlenia 

wśród gimnazjalistów. Wydaje się zatem, że wielu z gimnazjalistów z wcześniejszych roczników 

znalazło swoją szkołę ponadgimnazjalną poza powiatem Lipskim. 

6.2. Badanie wśród uczniów szkół zawodowych 

6.2.1. Dokonane wybory 

 

Rysunek 1. Najważniejsze argumenty za wyborem szkoły 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=117) 

Uczniowie szkół zawodowych jako 

główną przyczynę wybory danej 

szkoły wskazywali na fakt, że po 

jej ukończeniu będą mieli 

konkretny zawód. Niemalże 

połowa wskazała na odpowiedź, że 

szkoła jest blisko miejsca 

zamieszkania, a 41%, że dawała 

możliwość nauki  zawodu, który 

interesował ankietowanego. Dla 

jednej trzeciej badanych istotne 

było to, że szkoła ma dobrą opinie, 

a dla jednej piątej, że znajomi szli 

do tej szkoły. 

 

Co ciekawe rozkład tych odpowiedź różnią się w zależności od typu szkoły, w której uczy się 

obecnie badany. To, że dana szkoła daje konkretny zawód było kluczowym czynnikiem dla 

ponad 90% uczniów technikum, 64% zasadniczych szkół zawodowych, 50% szkół policealnych 

i tylko 41% uczniów technikum uzupełniającego. Z kolei fakt, że jest blisko miejsca 

• Po ukończeniu tej szkoły 
będę miał(a) już konkretny 
zawód 

64% 

• Jest blisko mojego miejsca 
zamieszkania 49% 

• Tu mogę się uczyć 
zawodu/specjalności, który/a 
mnie interesował(a) 
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zamieszkania było ważne dla 63% uczniów technikum, 50% uczniów szkół policealnych, 41 

techników i tylko 25% zasadniczych szkół zawodowych. Ci ostatni częściej zwracali uwagę niż 

inni na to, że szkoła daje możliwość nauki zawodu, który interesował ankietowanego (50% 

odpowiedzi). W przypadku ponad połowy uczniów techników uzupełniających kluczowym 

czynnikiem był fakt, że szkoła umożliwia uzyskanie średniego wykształcenia. Jedna piąta 

uczniów szkół policealnych wybrała tę szkołę, gdyż nie zdała matury. 

W odróżnieniu od wyników w całym województwie wraz z wiekiem i pojmowaniem nauki na 

kolejnych szczeblach nie spada znaczenie znajomych i tego, w jaki sposób koledzy i koleżanki 

wpływają na decyzje ankietowanego. W przypadku jednej trzeciej uczniów technikum 

uzupełniającego fakt, że koledzy szli do tej szkoły był czynnikiem istotnym przy podejmowaniu 

decyzji (w całym województwie odsetek takich odpowiedzi wśród uczniów tej szkoły jedynie 

12%)  W technikum i zasadniczej szkole zawodowej odsetek ten był zbliżony i wyniósł około 

22% (wynik porównywalny do średniej w całym województwie). Jedynie w szkołach 

policealnych był on nieco niższy i wyniósł 15% (odsetek tych odpowiedzi jest wyższy niż 

w przypadku całego województwa, gdzie równał się 7%). Dane te pokazują, że w powiecie 

lipskim w porównaniu do innych regionów kraju istnieje większa zależność od decyzji 

podejmowanych przez znajomych. Może to wynikać z tego, że w powiecie jest niewiele szkół 

i nie różnią się one w jakiś znaczący sposób od siebie. Stąd też towarzystwo znajomych staje się 

ważniejsze przy podejmowaniu decyzji, także w szkołach uzupełniających. 

Ponad połowa uczniów szkół zawodowych stwierdziła, że do podjętej przez nich decyzji 

o wyborze szkoły pasuje opis: „Szkoła jest stosunkowo blisko mojego domu – nie tracę czasu na 

dojazdy, a zawód wybrałem/am taki, który mi najbardziej odpowiadał z tych tu dostępnych”. 

Jedynie osoby uczące się w zasadniczych szkołach zawodowych uznały, że do ich decyzji lepiej 

pasuje stwierdzenie: „Chciałe/am się uczyć tego zawodu, a ponieważ jest w tej szkole, to 

postanowiłem/am, że będę się tu uczyć”. W przypadku całego województwa większość uczniów 

wybierała drugi opis. Fakt, że powiat lipski różni się pod tym względem od pozostałych 

powiatów nie oznacza, że młodzież z tego powiatu przedkłada wygodę nad naukę tego co ich 

interesuje, a jedynie potwierdza wcześniejsze wnioski: ta część młodzieży, która była bardziej 

zdecydowana na kontynuowanie nauki w określonym zawodzie czy specjalności podjęła naukę 

w innych, pobliskich powiatach. Osoby, które nie mogły lub nie chciały przeprowadzać się lub 

dojeżdżać do dalej położonych szkół zmuszone były wybierać w ofercie szkół powiatu lipskiego. 

68% ankietowanych dokonałoby ponownie tego samego wyboru szkoły. Odsetek ten jest różny 

wśród uczniów różnych rodzajów szkół zawodowych. Najczęściej taką deklarację składają 

uczniowie szkół policealnych (78%), zaś najrzadziej uczniowie szkół zasadniczych zawodowych 

(52%). Co ważne tylko 7% zdecydowałoby się na inną szkołę gdyby mieli taką możliwość, 

a 25% nie wie jaką podjęłoby decyzje w takiej sytuacji. 

Najczęstszą przyczyną wyboru danego kierunku kształcenia był fakt, że zainteresowania 

ankietowanego wiązały się z tym zawodem (63%). Dla 435 ankietowanych istotne było to, że 

ich zdaniem w tym zawodzie łatwo znaleźć pracę, a dla 29%, że mają zdolności do 

wykonywania danego zawodu.  Jednak nie we wszystkich typach szkół rozkład tych odpowiedzi 

wgląda tak samo. Dla ponad 70% uczniów szkół policealnych kluczowym czynnikiem były 

zainteresowania. Także w zasadniczych szkołach zawodowych także było to najważniejsze 

(57%). Z kolej dla uczniów technikum zasadniczym argumentem było to, że w tym zawodzie 

łatwo znajdą pracę (76%). Oba te czynniki były równie ważne dla uczniów techników 

uzupełniających (po 42%). 
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Podobnie jak w przypadku wyboru szkoły takiego samego wyboru kierunku dokonałoby 68% 

badanych. 25% nie wiem, a 7% zmieniłoby swój wybór. Najlepiej swój wybór oceniają 

uczniowie szkół policealnych (82% wskazuje, że dzisiaj wybrałoby ten sam kierunek 

kształcenia). Dla pozostałych rodzajów szkół zawodowych odsetek ten jest podobny i wynosi 

średnio 58%. 

Najważniejsze źródła informacji z jakich badani korzystali dokonując wyboru szkoły zanim się na 

nią zdecydowali to: koledzy i koleżanki (43%), foldery i ulotki (42%) oraz strony www tych 

szkół (36%). Nauczyciele z poprzedniej szkoły to źródło wiedzy dla 23% badanych, podobnie 

jak przedstawiciele szkół, którzy odwiedzali poprzednie szkoły ankietowanych. Dla uczniów szkół 

policealnych podstawowym źródłem informacji były strony internetowe szkół (46%), dla 

uczniów technikum uzupełniającego – koledzy i koleżanki (53%), dla uczniów technikum – 

foldery i ulotki (67%), a dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych – wizyty przedstawicieli 

szkół zawodowych (46,4). 

Jedna trzecia uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych decyzje o wyborze szkoły 

podjęła w trakcie pierwszego semestru trzeciej klasy. Co ciekawe prawie jedna czwarta 

badanych wiedziała do jakiej szkoły pójdzie jeszcze przed rozpoczęciem trzeciej klasy. Nie ma tu 

różnic między uczniami technikum i zasadniczych szkół zawodowych. 

Kontakt z doradztwem zawodowym – nieważne na jakim etapie kształcenia – miało 23% 

badanych. Odsetek ten tylko nieznacznie różni się w poszczególnych typach szkół zawodowych. 

Najczęściej spotkanie miało postać rozwiązania testu (40%) lub jednorazowej rozmowy w klasie 

(37%). Indywidualne rozmowy odbyło 20% badanych. 

 

6.2.2. Praca zawodowa 

Dotychczas praktyki i staże w pracy odbyło 100% badanych uczniów techników i 40% badanych 

uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Pracę zawodową za którą otrzymywano 

wynagrodzenie, a która nie była ani praktyką, ani stażem w zakładzie pracy wykonywało 65% 

uczniów techników i 52% uczniów zasadniczych szkół zawodowych. 

 

Wykres 5. Podejmowanie pracy zarobkowej przez uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=56) 

 

Co ciekawe, praca zawodowa uczniów techników i szkół zawodowych niewynikająca ze staży 

tylko w 26% przypadków miała związek z obecnym kierunkiem kształcenia. Wynika to głównie 

z tego, że uczniowie Ci nie mają formalnie żadnego wykształcenia zawodowego. Poza tym 

badania jakościowe pokazują, że rolnicza specyfika powiatu sprawia, że młodzież częściej 

63% 

37% podejmował płatną pracę 

nie podejmował płatnej pracy 



 

Raport cząstkowy – powiat lipski 

 

 

21 

podejmuje zatrudnienie sezonowe, które może przynieść większy dochód w czasie wolnym od 

nauki niż w przypadku przyuczania się do zawodu, w którym kształci się badany.  

W przypadku uczniów techników uzupełniających i szkół policealnych praktyki w zakładzie pracy 

odbyło 54% uczniów. Zawodowo pracuje jedynie 38% ankietowanych uczniów tych szkół. Tak 

niski odsetek można tłumaczyć kiepską sytuacją na rynku pracy, jednak nie odbiega on 

znaczącą od średniej w całym województwie. Jedyni w powiatach miejskich sytuacja wygląda 

lepiej.  

Wśród zbadanych osób z szkół policealnych i uzupełniających zawodowych znalazły się aż 43 

kobiety, podczas gdy mężczyzn było zaledwie 17, z czego 42 kobiety uczą się w szkołach 

policealnych. Wśród uczniów szkół policealnych i techników uzupełniających częściej pracują 

mężczyźni (67% pracuje) niż kobiety (30%). Dlatego można przypuszczać, że niski odsetek 

osób pracujących wynika z silnej przewagi kobiet w zbadanej grupie, choć dane z SIO nie 

wskazują, iż szkolnictwo policealne w tym powiecie jest sfeminizowane.  

Wykres 5.  Wykonywanie pracy zarobkowej przez uczących się w szkołach policealnych i technikach 

uzupełniających 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=61) 

 

Ci, którzy pracują swoje zarobki uważają najczęściej za „takie sobie, wystarczają na utrzymanie, 

nie na oszczędności” (68% osób pracujących), a za „niskie, niewystarczające, żeby się 

samodzielnie utrzymać i odłożyć” uważa je kolejnych 21%. Przeciętna wysokość tych zarobków 

(liczona medianą) to 1 600 złotych netto. Co interesujące, obecnie wykonywana przez te osoby 

praca w 36% przypadków jest związana z obecnym kierunkiem kształcenia. Ze względu na małą 

liczebność ankietowanych osób, którzy podjęli pracę w trakcie nauki dane te nie pozwalają na 

dokonanie rzeczywistej oceny szans na rynku pracy takich osób.  

Co ciekawe tylko 45% uczniów techników uzupełniających i szkół policealnych przyznało, że 

kiedykolwiek podejmowali pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie. Warto zwrócić uwagę, że 

jest to mniej niż w przypadku całego województwa. Biorąc pod uwagę fakt, że w badaniu wzięli 

udział uczniowie ostatnich klas, a nauka w tych szkołach obywa się w systemie zaocznym 

można wyciągnąć z tego wniosek że są to ludzie, którym nie zależy na podjęciu pracy 

zawodowej. Warto zauważyć, że odsetek ten wśród uczniów zawodowych szkół 

ponadgimnazjalnych jest dużo wyższy – 63% badanych podejmowało już jakąkolwiek pracę. 

Może to oznaczać, że przynajmniej część uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych, 

którzy podejmowali pracę w trakcie trwania nauki, po jej skończeniu nie będą mieli większych 

problemów ze znalezieniem pracy, a ci którzy jej nie pojmowali stwierdzą że brak im 

kompetencji i podejmą naukę w technikach uzupełniających i szkołach policealnych czekając 

z podjęciem pracy do jej zakończenia. Wnioski te potwierdzają badania jakościowe, kiedy to 
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młodzież z powiatu lipskiego mówiła, że jak ktoś chce to nie ma problemów ze znalezieniem 

pracy – chociażby przy pracach sezonowych. 

 

6.2.3. Plany na przyszłość 

Prawie wszyscy uczniowie (98%) planują zdawać egzamin zawodowy na koniec nauki w szkole. 

Uczniowie, którzy mają możliwość zadawania matury planują zdać (jako przedmioty dodatkowe) 

przede wszystkim wiedzę o społeczeństwie (28%), biologię (20%), geografię (19%).  

W przypadku uczniów zasadniczych szkół zawodowych ponad połowa (11 z 21 osób) planuje iść 

do szkoły, która przygotuje ich do matury. 7 uczniów nie wie jeszcze i tylko 3 nie ma takich 

planów. 

22%  uczniów obu typów techników oraz szkół policealnych planuje wybrać się na studia 

wyższe. Odsetek ten nieznacznie różni się w poszczególnych typach szkół (najmniej osób, które 

kończy technika uzupełniające chce uczyć się dalej). Jedna czwarta uczniów nie chce 

podejmować nauki na studiach - w szkołach policealnych i technikach uzupełniających odsetek 

takich osób jest dużo większy (37% w policealnych, 29% w technikach uzupełniających) niż 

wśród uczniów technikum (9%). Istotne jest to, że ponad połowa ankietowanych nie wiem 

jeszcze czy w przyszłości zdecyduje się na studia. Niewątpliwe wpływ na to ma czas realizacji 

badania (początek roku szkolnego), a swoje decyzje odnośnie kontynuowania nauki uczniowie 

uzależniają od wyników matury i sytuacji na rynku pracy. 

Wykres 6. Czy zamierzasz po zakończeniu nauki w tej szkole rozpocząć studia wyższe? 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=94) 

 

Naukę poza miejscem zamieszkania chciałoby podjąć 28% badanych. Co ciekawe – mniej niż 

w przypadku gimnazjalistów. Może to wynikać z dwóch czynników – po pierwsze: osoby mobilne 

już wyemigrowały w celu kontynuowania nauki, po drugie – na przestrzeni lat zmienia się 

stosunek do nauki poza miejscem zamieszkania. 

Możliwość przeprowadzenia się do innej miejscowości w celu podjęcia dobrej pracy dopuszcza 

aż 76% badanych. Jest to bardzo wysoki odsetek, który po rak kolejny pokazuję dużą skłonność 

do migracji mieszkańców tego powiatu. Skłonności migracyjne tego typu częściej przejawiają 

uczniowie techników. Wyjazd za granicę przewiduje aż 38% badanych i w przeważającej 

większości będzie to emigracja zarobkowa, za pracą (90%). Wśród wszystkich rodzajów szkół 

zawodowych zdecydowanie częściej o wyjeździe do innej miejscowości myślą kobiety oraz 
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osoby pochodzące z terenów wiejskich. Wydaje się, że zdecydowana większość młodzieży 

zamieszkującej w powiecie lipskim nie widzi perspektyw rozwoju zawodowego w powiecie. 

Prawdopodobnie wynika to z ponownie z małego rozmiaru rynku pracy w mieście powiatowym 

Lipsko, z bliskości Radomia czy Lublina i z powszechnego w najbliższym otoczeniu zjawiska 

migracji. 

Szanse na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie jako bardzo duże ocenia zaledwie 4% 

badanych, zaś jako duże 25%, jako ani duże ani małe 42%, raczej małe 24%, zaś jako małe 

6%. Najlepiej swoje szanse oceniają uczniowie technikum – tylko 14% uważa, że są one małe 

lub bardzo małe i ponad 50% że są one duże lub bardzo duże. Z kolei najgorzej wypowiadają 

się uczniowie szkół policealnych, tylko 14% uważa, że są one bardzo duże lub duże i aż 40%, 

że są małe lub bardzo małe. Nie wiele lepiej swoje szanse oceniają uczniowie zasadniczych 

szkół zawodowych – tylko 20% uważa, że są one duże i 35% że są małe lub bardzo małe. 

Generalnie uczniowie z powiatu lipskiego swoje szanse na rynku pracy oceniają najgorzej ze 

wszystkich badanych powiatów. 

Gotowość zmiany zawodu na inny niż ten, w którym badany się kształci deklaruje zdecydowanie 

20%, a raczej 44%. Raczej niechętnie zawód by zmieniło 28% badanych, a zdecydowanie 

niechętnie już tylko 6%. Wśród uczniów szkół policealnych gotowość przekwalifikowania się jest 

największa – ponad 80% wskazało taką odpowiedź. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 

są z kolei najmniej chętni do zmiany wyuczonego zawodu – tylko 35% osób przyznało, że gdyby 

zaszła konieczność to się przekwalifikuje.  

Powyższe dane pokazują, że uczniowie szkół policealnych podchodzą najbardziej krytycznie do 

swoich szans na rynku pracy i są gotowi do zmiany wyuczonego zawodu na innych, gdyby 

umożliwiało to znalezienie pracy. Ciekawym zjawiskiem jest to, że uczniowie zasadniczych szkół 

oceniają słabo swoje szanse na rynku pracy, a mimo to nie wyrażają gotowości do nauczenia 

się nowego zawodu.  

Najistotniejsze atrybuty pracy to wysokie zarobki (74%). Ważną cechą dobrej pracy jest również 

dobra atmosfera 52%, jak i szacowanie pracownika (35%). Nie bez znaczenia jest też 

możliwość rozwoju zawodowego (32%) oraz możliwość awansu (31%).   
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7. Rekomendacje 

Podobnie jak we wszystkich powiatach należy usprawnić działanie doradztwa zawodowego. 

W całym powiecie kontakt z nim miał jedynie co piąty uczeń szkół zawodowych. Warto by 

uczniowie już na etapie gimnazjum mogli mieć możliwość skonfrontowania swojej wiedzy 

o rynku pracy, swoich predyspozycjach z wiedzą ekspercką. 

Dzięki takiemu zabiegowi jest szansa na to, by dokonała się zmiana powodów podejmowania 

decyzji nauki w danej szkole.  

Charakterystyczne dla powiatu lipskiego jest to, że młodzież częściej niż w innych powiatach 

decyduje się na podjęcie nauki w danej szkole pod wpływem opinii znajomych lub bierze pod 

uwagę głównie odległość od miejsca zamieszkania. Dzięki zwiększeniu roli doradcy uczniowie 

będą częściej podejmowali decyzje edukacyjne w związku z własnymi zainteresowaniami 

i predyspozycjami, a jednocześnie uwzględnialiby obecną sytuację na rynku pracy. 

Kolejną cechą charakterystyczną powiatu lipskiego jest fakt, że stosunkowo wielu 

gimnazjalistów decyduje się na podjęcie nauki w innych powiecie. Infrastruktura edukacyjna 

jest zatem niewystarczająca. Uczniowie wolą podjąć trud związanych z przeniesieniem się do 

innego miasta lub codziennymi dojazdami, aby móc się uczyć. Można zatrzymać ten odpływ 

młodych ludzi tylko częściowo – z jednej strony poprzez lepszą promocje szkół działających na 

terenie powiatu. Badania ilościowe pokazują, że stosunkowo dużo osób podejmuje decyzje 

odnośnie wyboru szkoły wcześniej niż w ostatnim semestrze nauki. Warto więc, aby szkoły 

zaczęły wcześniej swoją promocje. Szczególnie istotną rolę mogą odegrać wizyty przedstawili 

różnych szkół ponadgimnazjalnych w trakcie trwania pierwszego semestru nauki w ostatniej 

klasie. Z drugiej strony kluczowy wydaje się rozwój oferty edukacyjnej na terenie powiatu 

zgodnie z potrzebami lokalnego (czy nawet subregionalnego) rynku pracy, tak by młodzież 

mogła decydować się na szkoły w powiecie lipskim.  

Problemem, jaki dotyka powiat lipski (a także inne powiaty ziemskie – głównie sierpecki) jest 

fakt, że niewielki odsetek uczniów szkół policealnych i techników uzupełniających podejmuje 

pracę zawodową w trakcie trwania nauki, mimo tego, że są to szkoły w których uczniowie uczą 

się w trybie zaocznym (w szczególności w przypadku techników uzupełniających). Powoduje to, 

że szansa młodych ludzi na rynku pracy staje się z każdym kolejnym rokiem coraz mniejsza – ze 

względu na brak doświadczenia zawodowego i rosnące wraz z wiekiem oczekiwania odnośnie 

warunków pracy. Aby temu zapobiec warto jest promować w szkołach zawodowych zdobywanie 

doświadczenia poprzez podejmowanie pracy zawodowej. Takie rozpowszechnianie idei pracy 

(na przykład przez prezentacje wyników badań pracodawców, którzy twierdzą, że 

doświadczenie ma kluczowe znaczenie przy zatrudnianiu, lub spotkania z doradcami 

zawodowymi i pracodawcami) mogłoby doprowadzić do tego, że mimo ciężkiej sytuacji na 

lokalnym rynku pracy młodzież chętniej zacznie zdobywać doświadczenie zawodowe. 

 

 

 

 


