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1. Streszczenie wyników badania w powiecie łosickim 

W powiecie łosickim występuje podobna liczba uczniów liceów ogólnokształcących i techników. 

Zasadniczych szkół zawodowych jest więcej, ale liczba uczących się w nich osób jest jednak 

dużo niższa, niż w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych. Zgodnie z ogólnopolskimi 

trendami w liceach przeważają uczennice, zaś w szkołach o profilu zawodowym 

(w szczególności w zasadniczych szkołach zawodowych) relatywnie częściej uczą się chłopcy. 

Wśród gimnazjalistów najlepszą opinią cieszą się licea. Są one postrzegane jako szkoły, 

w których trzeba się dużo uczyć i dla osób, które wiedzą czego chcą od życia. Najgorszą opinią 

cechują się zasadnicze szkoły zawodowe. Technika posiadają umiarkowaną opinie. Najwięcej 

uczniów gimnazjów planuje udać się właśnie do technikum lub liceum.  

Większość gimnazjalistów z powiatu łosickiego zamieszkuje tereny wiejskie, o czym warto 

pamiętać podczas porównywania powiatu z innymi częściami województwa mazowieckiego, 

w którym odbyły się badania. Warto podkreślić, że duża część gimnazjalistów planuje 

kontynuować edukację w technikach, co wyróżnia powiat łosicki. Wyróżnia go również 

najniższy odsetek osób wybierających się do zasadniczych szkół zawodowych, co może być 

skutkiem złej opinii młodzieży o lokalnych szkołach tego typu, która częstokroć pojawiała się 

podczas badań jakościowych. Co ważne, łosicka młodzież wyróżnia się bardzo dużą 

mobilnością. Czterech na pięciu gimnazjalistów deklaruje, że będzie dojeżdżał do szkoły do 

innej miejscowości, na co planują poświęcić stosunkowo dużo czasu. Oznaczać, to może, że 

młodzież myśli o szkołach ponadgimnazjalnych nie tylko w łosicach lecz także w Siedlcach lub 

Białej Podlaskiej, gdzie oferta edukacyjna jest o wiele szersza.  

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

Siedlec znajdują oddźwięk w postawach gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Perspektywa wyjazdu do innej miejscowości jest poważnie rozważaną alternatywą. Potwierdzają 

to wyniki badań jakościowych. W badaniach ilościowych gotowość do migracji i zmiany miejsca 

zamieszkania lub nauki poza miejscem zamieszkania widoczna jest zarówno wśród 

gimnazjalistów, którzy licznie deklarują gotowość do długich dojazdów, jak i uczniów szkół 

zawodowych, gotowych do zmiany miejsca zamieszkania, jeżeli pozwalałoby to znaleźć pracę.  

Uczniowie techników są niezbyt zadowoleni z wyboru szkoły i zawodu, co wyróżnia łosicką 

młodzież na tle ich kolegów z innych powiatów objętych badaniem. Wydaje się że nauczane 

zawody nie stanowią dla uczniów atrakcyjnej oferty. Uczniowie techników rzadziej niż uczniowie 

zasadniczych szkół zawodowych podejmują w trakcie nauki pracę związaną z zawodem. Do tego 

uczniowie techników nisko oceniają możliwość zdobycia pracy w zawodzie, którego się uczą 

i wykazują wysoką gotowość do zmiany zawodu. Uwagę zwraca, że wielu z uczniów techników 

przyznaje, iż głównym motywem za wyborem szkoły, była bliskość miejsca zamieszkania, nie 

zaś dobre opinie o szkole czy dostępne zawody. Zupełnie inaczej jest z uczniami szkół 

zawodowych – dla nich głównym motywem były dostępne w szkole zawody. Wydaje się, że 

w powiecie łosickim należałoby dokładniej przeanalizować sytuację uczniów w technikach, gdyż 

wiele wskazuje, iż nauka w tych szkołach nie odpowiada ich potrzebom. Co ważne, może to być 

konsekwencją braku pomocy doradców zawodowych, z którymi kontakt miał tylko co piąty 

badany. Ten fakt, wyróżnia powiat łosicki w sposób negatywny pośród wszystkich powiatów 

tzw. ziemskich uczestniczących w badaniu.  

W przypadku aktualnych uczniów szkół zawodowych warto ponownie podkreślić 

mobilność, co może wskazywać, że młodzi mieszkańcy powiatu łosickiego są 
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przygotowani na opuszczenie domu rodzinnego w celu edukacji lub podjęcia pracy 

zawodowej. Warto jednak podkreślić, że potencjalna migracja dotyczy wyłącznie kraju, wyjazd 

za granicę rozważa tylko co piąty badany, co stanowi najniższy odsetek odpowiedzi pośród 

badanych zamieszkujących powiaty ziemskie. Migracja zagraniczna postrzegana jest raczej jako 

tymczasowa sytuacja pozwalająca na duży zarobek w krótkim czasie: Myślę, że może to jest na 

start jakoś tam, żeby odłożyć więcej pieniędzy, pojechać, zarobić przez kilka miesięcy, wrócić 

i nie od razu tu wydać, tylko mieć odłożone cały czas (uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, 

powiat łosicki, IDI). 
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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 ekranizacji 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 łosickiego, 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 łosickiego ankietą audytoryjną objęto cztery gimnazja. W powiecie łosickim 

wypełniono 121 ankiety, trzy spośród nich zostały odrzucone z powodu braku odpowiedzi 

w kluczowych pytaniach. W efekcie analizie poddano 118 ankiety wypełnione przez uczniów 

gimnazjów.  

Ankietami audytoryjnymi przebadano również uczniów czterech szkół zawodowych 

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

uczniów: dwóch techników oraz dwóch zasadniczych szkół zawodowych. Łącznie wypełnionych 

zostało 70 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 IDI oraz wywiadów rodzinnych 

z uczniami gimnazjów oraz szkół zawodowych z powiatu łosickiego. 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 dwa wywiady rodzinne z uczniami ostatniej klasy szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodzinami. 

 

3.2.3. Inne metody badawcze zrealizowane na terenie subregionu 

Na terenie subregionu siedleckiego, którego częścią jest powiat łosicki, w styczniu 2013 roku 

zrealizowano dwa standardowe wywiady FGI oraz dwa FGI w formie debaty eksperckiej. 

Standardowe wywiady FGI zostały z realizowane z  uczniami gimnazjum oraz z uczniami 

technikum (oba wywiady odbyły się w Łosicach). Debaty branżowe zostały zrealizowane 

w Siedlcach. Uczestnikami pierwszej debaty były osoby związane z edukacją na poziomie 

zawodowym, zaś podczas drugiej debaty głos zabrali przedstawiciele znaczących pracodawców 

subregionu siedleckiego.  
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4. Dane o powiecie z Systemu Informacji Oświatowej 

W powiecie łosickim funkcjonuje 10 gimnazjów. Ogółem w 2012 roku uczyło się w nich 1148 

gimnazjalistów, w tym 571 dziewcząt (50%). Na terenie powiatu łosickiego, mają oni do wyboru 

kilka szkół ponadgimnazjalnych. W 2012/13 mogli podjąć dalszą naukę w jednym z trzech 

liceów ogólnokształcących, dwóch liceów profilowanych, dwóch techników oraz trzech 

zasadniczych szkół zawodowych. W 2012 roku najwięcej osób uczyło się w liceach (566) oraz 

technikach (558). Tylko 144 osoby podjęły naukę w zasadniczych szkołach zawodowych. 

Pomimo, że zasadniczych szkół zawodowych jest o jedną więcej niż techników, uczy się w nich 

dwu i półkrotnie mniej osób. Mniejsza niż w technikach liczba klas (III, zamiast IV) nie ma 

wpływu na zaistniałą sytuację, ponieważ gdyby zliczyć wyłącznie uczniów klas I-III, nadal jest 

ich prawie trzykrotnie więcej (404). W liceach można zauważyć wysoki współczynnik feminizacji. 

Dziewczęta stanowią tam 65% uczniów. Dla techników współczynnik ten, wynosi 37%, zaś dla 

zasadniczych szkół zawodowych tylko 16%. Tak niska liczba dziewcząt w zasadniczych szkołach 

zawodowych może być konsekwencją małej oferty zawodów skierowanych do dziewcząt.  

 

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

 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 

 

Liczba uczniów:

poniżej 149

150 - 204

205 - 295

296 - 1011

1012 - 2489

Powyżej 2490

Technikum

Zasadnicza szkoła zawodowa

Liceum ogólnokształcące

Gimnazjum

143
569
566

Łosice
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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 35 osób, z czego połowę stanowiły dziewczęta (17). 

Wykres 1. Zdawalność egzaminów w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

 

Źródło: Dane SIO – 2010 rok 

 

W 2010 roku (późniejsze dane są 

niedostępne) maturę zadało 257 osób, 

z czego 47% stanowiły dziewczęta. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe zdało 89 osób, w tym 10% 

stanowiły dziewczęta. Ogółem 

współczynniki zdawalności tych 

egzaminów w powiecie łosickim to 83% 

(matura) i 76% (egzamin zawodowy). 

 

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

M
ie

js
c
o

w
o

ś
ć
 

Nazwa 

Organizacji 

Nazwa 

placówki 
Zawód 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

absolwentów, 

którzy 
otrzymali 

świadectwo 

Ł
o
si

ce
 

Zespół Szkół 

Nr 2 

w Łosicach 

I Technikum 

w Zespole Szkół 

Nr 2 w Łosicach 

Technik budownictwa 41 17 

Technik informatyk 70 16 

Technik mechanik 102 19 

Technik technologii 

żywności 

brak 

danych 
17 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa Nr 1 

w Zespole Szkół 

Nr 2 w Łosicach 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 
52 22 

Technolog robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 

44 brak danych 

Murarz 
brak 

danych 
13 

Zespół Szkół 

Nr 3 Rolnicze 

Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego 

w Łosicach 

II Technikum 

Technik architektury 

krajobrazu 
44 brak danych 

Technik ekonomista 55 29 

Technik organizacji 

usług 

gastronomicznych 

98 brak danych 

Technik rolnik 101 25 

Technik żywienia 

i gospodarstwa 

domowego 

58 23 

83% 

76% 

0% 50% 100% 

egzamin maturalny 

egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe 
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M
ie

js
c
o

w
o

ś
ć
 

Nazwa 

Organizacji 

Nazwa 

placówki 
Zawód 

Liczba 

uczniów 

Liczba 
absolwentów, 

którzy 
otrzymali 

świadectwo 

Specjalny 

Ośrodek 

Szkolno – 

Wychowawczy 

w Łosicach 

Specjalny 

Ośrodek Szkolno 

- Wychowawczy 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa 

Cukiernik 35 11 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa nr 2 

Rolnik 12 brak danych 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 

 

Największym zainteresowaniem uczniów techników (licząc liczbą absolwentów w 2011 roku) 

cieszył się kierunek technik ekonomista (29). Na drugim miejscu znajdują się technicy rolnicy 

(25) oraz technicy żywienia i gospodarstwa domowego (23). Pozostałe kierunki ukończyło 11% 

– 13% absolwentów. Na terenie powiatu łosickiego, zasadnicze szkoły zawodowe oferowały trzy 

kierunki kształcenia, spośród których największym zainteresowaniem cieszył się mechanik 

pojazdów samochodowych (22). Kierunek murarz ukończyło 13 osób, zaś cukiernik – 11.  

 

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

Zawód Liczba uczniów Liczba absolwentów 

Technik ekonomista 55 29 

Technik rolnik 101 25 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 58 23 

Mechanik pojazdów samochodowych 52 22 

Technik mechanik 102 19 

Technik budownictwa 41 17 

Technik technologii żywności brak danych 17 

Technik informatyk 70 16 

Murarz brak danych 13 

Cukiernik 35 11 

Rolnik 12 brak danych 

Technik architektury krajobrazu 44 brak danych 

Technik organizacji usług gastronomicznych 98 brak danych 

Technolog robót wykończeniowych 

w budownictwie 44 brak danych 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 

  



 

Raport cząstkowy – powiat łosicki 

 

 

11 

5. Charakterystyka powiatu 

Bezrobocie w powiecie łosickim jest nieco niższe, niż w całej Polsce (stan na grudzień 2012). 

Wyniosło ono 12,3% i różni się od wskaźnika bezrobocia dla całego kraju o 1,1% (13,4%). 

Jednak stopa bezrobocia na Mazowszu jest znacząco niższa – wynosi ona 10,2%. W powiecie 

łosickim natomiast notowano najwyższe bezrobocie w subregionie siedleckim. Nieco lepiej 

wygląda sytuacja w powiecie na tle podregionu ostrołęcko-siedleckiego. Przy średniej 

w podregionie wynoszącej 16,0% notowane w powiecie 12,3% jest dobrym wynikiem. 

W porównaniu ze styczniem poprzedniego roku zanotowano wzrost o 4,73 punkty procentowe. 

Wskaźnik odsetka osób, które w ciągu 12 miesięcy od ukończenia nauki zarejestrowały się jako 

bezrobotne, wynosi 6,7% i jest przeciętny dla województwa, jeżeliby z analizy wyłączyć 

m. st. Warszawę, która radykalnie obniża średnią dla całego obszaru. 

Powiat łosicki przez uczestników wywiadów definiowany jest jako powiat peryferyjny - 

znajdujący się na skraju województwa mazowieckiego oraz oddalony od dużych miast. Punktem 

odniesienie są znajdujące się niedaleko Siedlce. Jest to na pewno powiat, w którym "ciężko 

o pracę", jak mówią rozmówcy. W wywiadach jakościowych często pojawia się informacja, że 

najłatwiej znaleźć pracę przy zbiorach pieczarek w pieczarkarniach, ponieważ w powiecie 

łosickim jest ich wiele. Jednak jest to praca sezonowa i – co pojawia się w wypowiedziach – dla 

kobiet. Jednocześnie jest to praca, do wykonywania której nie trzeba mieć w zasadzie żadnych 

kwalifikacji. Sposobem na pracę  dla mężczyzn jest natomiast "praca na TIR-ach" posługując się  

językiem badanych. W powiecie łosickim funkcjonuje wiele przedsiębiorstw transportowych, 

zajmujących się przewozem rzeczy na długich trasach. Tutaj można znaleźć zatrudnienie jako 

kierowca czy też mechanik samochodowy. W powiecie łosickim jest również technikum 

mechaniczne, które po części kształci kadry dla tych przedsiębiorstw.  

Mieszkańcy powiatu łosickiego – jak można sądzić na podstawie wywiadów jakościowych – 

chętnie migrują za granicę za pracą. Mieszkańcy powiatu łosickiego jako kierunki migracji 

wymieniają takie kraje jak Holandia i Anglia. Z wypowiedzi rozmówców wyraźnie widać działanie 

sieci migracyjnych, gdzie wyjazd jednej osoby pociąga za sobą wyjazd kolejnych. Wyjazd za 

granicę pojawia się również w wywiadach z gimnazjalistami i uczniami szkół zawodowych jako 

alternatywa na przyszłość. Podkreślić w tym miejscu należy, że niewielu uczniów chce pozostać 

w powiecie łosickim po zakończeniu edukacji.  

Uczniowie łosickich gimnazjów zastanawiając się nad wyborem swojej szkoły biorą również pod 

uwagę szkoły znajdujące się poza powiatem: w Siedlcach czy Białej Podlaskiej, ponieważ oferta 

powiatu łosickiego nie jest duża. Pojawiają się również opinie, że poziom nauczania szkół jest 

wyższy w wymienionych miastach, co zwiększa szansę na dostanie się na studia. Uczęszczanie 

do szkół poza powiatem łączy się najczęściej z mieszkaniem w internacie. 
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6. Wyniki badania ilościowego 

6.1. Badanie wśród uczniów gimnazjów 

6.1.1. Wyobrażenia o różnych szkołach i ich uczniach 

Gimnazjaliści muszą podjąć decyzję w jakiego typu szkole ponadgimnazjalnej będą się kształcić 

przez najbliższe lata. Jest to wybór pomiędzy liceum ogólnokształcącym, technikum oraz 

zasadniczą szkołą zawodową. Gimnazjaliści posiadają zróżnicowane wyobrażenia 

o poszczególnych typach szkół. W opinii badanych w liceum ogólnokształcącym trzeba się dużo 

uczyć (82%) wskazań, jednak trafiają tam osoby, które wiedzą czego chcą od życia (57%). 

Tylko zdaniem 27% badanych jest to szkoła dla osób, które nie mają pomysłu dla siebie i być 

może chcą ten dodatkowy czas wykorzystać na przemyślenia związane z przyszłością. Ponad 

połowa badanych (52%) twierdzi, że po liceum trudno jest znaleźć pracę, podczas gdy 

niespełna co piąty ankietowany jest odmiennego zdania. Co trzeci badany (35%) posiada 

znajomych uczących się w liceum oraz prawie połowa (48%) uważa ten typ szkoły 

ponadgimnazjalnej jako odpowiedni dla osób „takich jak one”. W opinii ponad połowy (56%) 

gimnazjalistów największym atutem technikum jest fakt, że stanowi szkołę po której łatwo jest 

znaleźć pracę, podczas gdy tylko co czwarty gimnazjalista jest odmiennego zdania. Blisko co 

trzeci gimnazjalista (31%) postrzega technikum jako szkołę dla osób, które wiedzą czego chcą 

od życia, zaś co piaty (19%) uważa ten typ szkoły za odpowiedni dla osób, które nie mają 

pomysłu na siebie. Blisko połowa (47,5%) badanych posiada znajomych w technikach, zaś 42% 

ankietowanych utożsamia się z tego typu szkołami twierdząc, że są „dla takich osób jak ja”. Co 

ciekawe, tylko 11% badanych jest zadania, że w technikum można się mało uczyć, zaś 

w opozycji znajduje się 9% gimnazjalistów twierdzących, że trzeba się uczyć dużo.  

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

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=118) 
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W porównaniu do wyżej zaprezentowanych typów szkół ponadgimnazjalnych, zasadnicze szkoły 

zawodowe posiadają bardziej negatywny wizerunek. Aż 86% badanych jest zdania, że w ZSZ 

można się mało uczyć, zaś tylko co dziesiąty jest odmiennego zdania. Ponad połowa badanych 

(54%) uważa, że jest to odpowiednia szkoła dla osób, które nie mają pomysłu na siebie, zaś 

tylko 18% twierdzi, że trafiają do niej osoby wiedzące, czego chcą od życia. W opinii połowy 

ankietowanych zasadnicza szkoła zawodowa jest szkołą nie dla nich. Tyle samo osób twierdzi, 

że nie posiada znajomych, którzy uczą się w tego typu szkołach. Co czwarty badany jest zdania, 

że po zasadniczej szkole zawodowej trudno jest znaleźć pracę, zaś co trzeci jest odmiennego 

zdania.  

Podczas badania próbowano dowiedzieć się jakimi cechami charakteryzują się uczniowie 

poszczególnych typów szkół. Najlepszym wizerunkiem cieszą się uczniowie liceów 

ogólnokształcących, którzy postrzegani są jako zaradni, pewni siebie, otwarci na innych oraz 

lubiący się uczyć. Uczniowie techników postrzegani są w bardzo podobny sposób, jedyna 

różnica pojawia się w zamiłowaniu do nauki. W opinii gimnazjalistów, uczniowie technikum 

cechują się mniejszym niż licealiści pędem do nauki. Najmniej pozytywny wizerunek posiadają 

uczniowie zasadniczych szkół zawodowych. W porównaniu do licealistów i uczniów techników są 

mniej zaradni, mniej pewni siebie i bardziej zamknięci w sobie. Wyróżniają się także niechęcią 

do nauki. Uczniowie wszystkich trzech typów szkół zostali opisani przez gimnazjalistów jako 

równie towarzyscy i weseli. 

 

6.1.2. Uczeń w toku podejmowania decyzji 

W momencie badania, czyli na początku trzeciej 

klasy 71% badanych gimnazjalistów podjęło już 

decyzję do jakiego typu szkoły chce iść po 

skończeniu gimnazjum. Ponad połowa (53%) 

badanych zdecydowana jest na naukę w liceum 

ogólnokształcącym, zaś czterech na dziesięciu (41%) 

wybrało naukę w technikum. Co ważne, jest to 

najwyższy odsetek odpowiedzi wskazujący na 

technika spośród wszystkich powiatów 

objętych badaniem. O liceum znacznie częściej 

myślą dziewczęta (76%), zaś o technikum chłopcy 

(58%). Zaledwie 4% badanych planuje dalszą 

edukację w zasadniczej szkole zawodowej. 

Wykres 3. Czy gimnazjaliści wiedzą do 

jakiej szkoły chcą iść po gimnazjum? 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=118)  

Pośród osób, które nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji dominuje myśl o nauce 

w technikum(38%) bądź o liceum ogólnokształcącym (32%). Co piaty (21%) gimnazjalista 

rozważa naukę w zasadniczej szkole zawodowej, zaś prawie co dziesiąty (9%) badany rozważa 

wybór  między technikum a liceum.  

Prawie dwie trzecie (64%) uczniów myślących o podjęciu nauki w szkole zawodowej twierdzi, że 

szuka szkoły, która będzie miała interesujący ich zawód. Tylko 36% badanych najpierw chce 

wybrać sobie szkołę, a dopiero po podjęciu tej decyzji wybrać jeden z zawodów, oferowanych 

przez daną placówkę. Gimnazjaliści zamieszkujący tereny wiejskie w pierwszej kolejności 

poszukują szkoły oferującej interesujący ich zawód (74%), pozostali wybiorą spośród kierunków 

dostępnych w szkole (26%). W przypadku gimnazjalistów wywodzących się z terenów miejskich 
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– wszyscy zamierzają wybrać zawód spośród dostępnych w szkole, do której się dostaną 

(100%). Osoby, które dojeżdżają do gimnazjum do innego miasta istotnie częściej szukają 

szkoły ponadgimnazjalnej, która oferuje interesujący ich zawód (84% wskazań), zaś 

gimnazjaliści uczący się w tym samym mieście, w którym mieszkają planują wybrać zawód 

spośród oferowanych w danej szkole (65%). Można przypuszczać, że uczniowie wykazujący się 

mobilnością już na poziomie gimnazjum są bardziej zdeterminowani by uczyć się wymarzonego 

kierunku lub zawodu, nawet za cenę długich dojazdów lub opuszczenia domu rodzinnego. 

Można uznać, że podczas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej równie istotne okazują się być trzy 

czynniki: „szkoła ma dawać konkretny zawód”, „szkoła musi umożliwiać dalszą naukę” oraz 

„szkoła musi być na takim poziomie bym sobie w niej poradził”. Jako najważniejszy wskazuje je 

odpowiednio 41%, 34% i 30% badanych. Zdobycie zawodu w szkole jest szczególnie istotne dla 

chłopców (55% wskazań jako najważniejsze), zaś poziom szkoły dopasowany do umiejętności 

i posiadanej wiedzy jest istotny dla dziewcząt (43%). Co ciekawe, umożliwienie dalszej nauki 

przez szkołę jest w równym stopniu istotne dla obu płci, podczas gdy w innych powiatach 

objętych badaniem częściej było to ważne dla dziewcząt. 

Na początku procesu podejmowania decyzji gimnazjaliści poszukują informacji o szkołach 

w różnych źródłach. W powiecie łosickim, najpopularniejszym źródłem takiej wiedzy okazali się 

być koledzy i koleżanki, którzy stanowili źródło informacji dla siedmiu z dziesięciu badanych 

(72%). W porównaniu do pozostałych powiatów objętych badaniem jest to wysoki wynik. Na 

stronach internetowych szkół informacji poszukiwało 69% gimnazjalistów, zaś foldery i ulotki 

stanowią źródło wiedzy dla 44% badanych. Rodzina jako źródło informacji o szkołach pojawiła 

się w powiecie łosickim znacznie częściej niż w innych powiatach biorących udział w badaniu. 

Rodzeństwo stanowi istotne źródło informacji dla 39% badanych, zaś rodzice spełniają tę 

funkcję dla co trzeciego gimnazjalisty. Nauczyciele z gimnazjum oraz przedstawiciele szkół 

ponadgimnazjalnych odwiedzający gimnazja stanowią istotne  źródło informacji dla 36% 

badanych (w każdym z przypadków). Badani zaczerpnęli wiedzy z wielu źródeł, przeciętnie 

każdy uczeń czerpał informacje z 3,6 źródeł. Więcej wysiłku w poszukiwanie informacji włożyły 

dziewczęta: przeciętnie czerpały z 4,0 źródeł, podczas gdy chłopcy tylko z 3,2. Powyższe dane 

pokazują, że łosiccy gimnazjaliści korzystali z szerokiej palety źródeł, nie skupiając się na kilku 

najpopularniejszych, co miało miejsce na przykład w powiecie sierpeckim. 

Członkowie rodziny stanowią grupę osób, która pomaga gimnazjalistom podjąć decyzję 

o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Z opinią rodziców liczy się 68% badanych, zaś z opinią 

rodzeństwa 40%. Koledzy i koleżanki pomagają dokonać wyboru 31% gimnazjalistów, zaś 

opinia nauczycieli jest istotna dla 30% badanych. 

Doradca zawodowy jest osobą, która powinna pomóc uczniowi w wyborze typu szkoły 

odpowiedniego do posiadanych predyspozycji. Tymczasem wśród zbadanych uczniów tylko 16% 

deklarowało kontakt z doradcą zawodowym, co stanowi cechę charakterystyczną dla tzw. 

powiatów ziemskich. Na wsi procent ten wyniósł tylko 12%. Niemal czterokrotnie częściej 

kontakt taki mieli uczniowie zamieszkujący w mieście (46%). Dla prawie ¾ uczniów, którzy 

mieli kontakt z doradcami zawodowymi, miał on charakter serii zajęć poświęconych wyborowi 

zawodu, zaś dla prawie połowy rozwiązania odpowiedniego testu (procenty nie sumują się do 

100, ponieważ uczniowie mogli wskazać wiele odpowiedzi). Tylko co dziesiąty uczeń odbył 

indywidualna rozmowę z doradcą. Jak pokazują badania jakościowe młodzież chciałaby 

posiadać możliwość otwarte wypowiedzenia się na temat swoich rozterek podczas 

podejmowania decyzji o swojej przyszłości. Ich zdaniem lepiej od testów z pytaniami 
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zamkniętymi sprawdziłaby się rozmowa indywidualna lub pytania otwarte: Znaczy ja bym wolał 

w ogóle rozmowę jakąś albo otwarte pytania. No, ale na otwarte to, wie Pani, to nikt nie będzie 

tak robił tego, bo ile to roboty jest całą szkołę tak przeanalizować (uczeń gimnazjum, powiat 

łosicki, IDI). Co ciekawe, dziewczynki ponad dwa razy częściej korzystają z porad nauczycieli 

(48% względem 23% wśród chłopców). Może mieć to związek z faktem, że częściej chcą one 

wybrać liceum ogólnokształcące. 

Aż 90% gimnazjalistów planuje zdawać 

w przyszłości maturę, co stanowi 

najwyższy odsetek odpowiedzi pośród 

tzw. powiatów ziemskich objętych 

badaniem. Co ciekawe, zdawanie matury 

istotnie częściej planują uczniowie 

zamieszkujący tereny wiejskie, niż ich 

koledzy mieszkający w miastach 

(odpowiednio: 95% i 46%). Na studia 

wyższe chce się wybrać dwie trzecie 

badanych. Pójście na studia 

zdecydowanie częściej planują 

dziewczęta (83% względem 49% wśród 

chłopców). 

Wykres 4. Uczniowie planujący zdanie matury i pójście na 

studia. 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=118)  

Powyższe dane przedstawiają dziewczęta jako osoby, które planują uczyć się w szkole, w której 

sobie poradzą dzięki czemu zdadzą maturę i w efekcie będą miały otwartą drogę na studia 

wyższe. Chłopcy zaś, prezentują się jako osoby bardziej nastawione na zdobycie konkretnych 

umiejętności. Planują zdobyć konkretny zawód oraz zdać maturę w celu uzyskania średniego 

wykształcenia, jednak wielu z nich studia nie są potrzebne. Być może planują edukację w takich 

zawodach, w których najistotniejszą wiedzę nabywa się na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, 

zaś następnie zamierzają wkroczyć na rynek pracy.  

 

6.1.3. Skłonność do migracji i długich dojazdów 

Gotowość dojazdu do szkoły do innej miejscowości deklaruje 82% uczniów. Co ważne, tak 

wysoki odsetek odpowiedzi wskazuje, że łosiccy gimnazjaliści wykazują się największą 

mobilnością pośród wszystkich uczniów gimnazjum z powiatów objętych badaniem. 

Gotowość dojazdu do szkoły do innej miejscowości częściej deklarują uczniowie mieszkający 

w mieście (92%) niż uczniowie pochodzący z terenów wiejskich (80%), a zatem różnica jest 

niewielka. Zamieszkanie poza domem rodzinnym na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej 

planuje trzech na dziesięciu badanych. Tyle samo osób nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji 

w tej kwestii. Mieszkać poza domem częściej planują osoby mieszkające w mieście (45% 

względem 28% wśród mieszkających na wsi). Osoby, które zamierzają opuścić dom rodzinny 

najczęściej planują zamieszkać w internacie przy szkole (42%), na stancji (12%) lub 

u krewnych (11%). Skłonność gimnazjalistów do wyjazdu jest zatem bardzo duża w powiecie 

łosickim, zwłaszcza wśród osób zamieszkałych w mieście. Sytuacja ta wynika prawdopodobnie 

z faktu, że Łosice są małym miastem, a w niedużej odległości znajdują się dużo większe Siedlce. 

Potwierdzenie tej sytuacji można odnaleźć w wywiadach jakościowych: Do jakiej szkoły, czy do 

Warszawy, czy do Siedlec, to tego nie wiem. Ale wiem, że na pewno chciałabym iść na profil 

biologiczno-chemiczny. No, bo to mnie interesuje (uczennica gimnazjum, powiat łosicki, IDI). 
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Niezależnie od tego czy dojazd do szkoły wymaga przemieszczania 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 wpisany przez 

gimnazjalistów wynosi mniej więcej godzinę (dokładnie 54 minuty). Również najczęściej 

wybieraną wartością była jedna godzina (modalna). Oznacza to, że łosiccy gimnazjaliści, 

podobnie jak ich koledzy z powiatu lipskiego są w stanie poświęcić stosunkowo dużo czasu na 

dojazd do szkoły. Jedna czwarta uczniów nie chce dojeżdżać dłużej niż 30 minut (pierwszy 

kwartyl), ale również jedna czwarta jest w stanie dojeżdżać dłużej niż godzinę i 15 minut (trzeci 

kwartyl). Osoby zamieszkałe w mieście deklarują gotowość do nieco dłuższego czasu podróży, 

co sugeruje akceptację dojazdu do innego miasta. Średnie dla miasta i wsi wynoszą 

odpowiednio 1,19 i 0,78 godziny. Po raz kolejny jest to kierunek zależności raczej 

niespodziewany. Ponownie należy to tłumaczyć faktem, iż Łosice są małym miastem 

i zamieszkujący w nim gimnazjaliści w naturalny sposób liczą się z możliwością migracji do 

większego miasta. 

 

6.2. Badanie wśród uczniów szkół zawodowych 

6.2.1. Dokonane wybory 

 

Rysunek 1. Najważniejsze argumenty za wyborem szkoły 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=70) 

Najczęściej wskazywanym motywem 

wyboru szkoły jest przekonanie, że 

po jej ukończeniu badany będzie 

miał już konkretny zawód (56% 

badanych wskazało na tę 

odpowiedź). W dalszej kolejności 

wskazywano na bliskość miejsca 

zamieszkania (48%) i możliwość 

nauki interesującego zawodu lub 

specjalności (39%). Czasami 

pojawiały się takie motywy jak 

renoma szkoły (22%), przykład 

kolegów lub koleżanek (20%) czy 

możliwość zdania matury (15%). 

Pozostałe motywacje miały 

marginalne znaczenie. 

Głównymi motywami wyboru technikum dla połowy ich uczniów była chęć posiadania zawodu 

po ukończeniu szkoły i bliskość miejsca zamieszkania. Ważna była również chęć zdobycia 

interesującego zawodu (46%). Ponadto uczniowie techników częściej niż uczniowie 

zasadniczych szkół zawodowych wskazywali, że kierowali się dobrą opinią szkoły (24%), 

przykładem kolegów lub koleżanek (21%) i możliwością zdawania matury (19%). Uczniowie 

zasadniczych szkół zawodowych najczęściej wskazywali, że „po ukończeniu tej szkoły będę 

miał(a) już konkretny zawód” (79%) i „Tu mogę się uczyć zawodu/specjalności, który/a mnie 

interesował(a)” (61%). Nieco mniej osób wskazywało na znaczenie bliskości miejsca 

zamieszania (40%). Pozostałe motywacje miały wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych 

małe znaczenie. Istotność posiadania konkretnego zawodu lub jak określili to respondenci 

„papieru” poświadczającego nabyte umiejętności znalazła potwierdzenie w badaniu 

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

56% 

•Jest blisko mojego miejsca 
zamieszkania 48% 

•Tu mogę się uczyć 
zawodu/specjalności,  
który/a mnie interesował(a) 

39% 



 

Raport cząstkowy – powiat łosicki 

 

 

17 

jakościowym: Bo technikum dla mnie było za trudne, a teraz skończę zawodówkę, zrobię sobie 

dwa lata technikum i będę miał to samo. Zaocznie pójdę, zrobię maturę i będę miał to samo. 

(…) No, ale papier będę miał. Po zawodówce będę miał papier, będę miał ukończony zawód 

(uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, powiat łosicki, IDI). Zdobycie zawodu oraz 

przeświadczenie o niższym poziomie wymagań edukacyjnych zachęcało dawnych gimnazjalistów 

do podjęcia nauki w zasadniczych szkołach zawodowych. 

W chwili obecnej tego samego wyboru szkoły dokonałoby 68% uczniów. Odsetek ten jest różny 

wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników. Zdecydowanie bardziej zadowoleni 

są uczniowie zasadniczych szkół zawodowych: aż 92% z nich ponownie dokonałoby tego 

samego wyboru. W technikum jest to już tylko 55% uczniów. Jest to raczej niski odsetek, 

w porównaniu z przeciętnymi w innych powiatach, a przede wszystkim w porównaniu ze 

wspomnianymi szkołami zawodowymi. 

W innym pytaniu proszono uczniów o wskazanie decydującego motywu wyboru szkoły. Co 

ciekawe jak pokazują wyniki, pójście do technikum wcale nie było w decydującej mierze 

powodowane możliwością zdawania matury. Dla uczniów techników najczęściej decydująca była 

bliskość miejsca zamieszkania (46%), zaś dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych 

możliwość nauki preferowanego zawodu (68%). 

Najczęstsze argumenty przemawiające za wybranym zawodem, to przekonanie, że 

w wybranym  zawodzie jest łatwo o pracę (43%). Stosunkowo dużo osób wskazywało również 

na posiadanie zainteresowań związanych z zawodem (32%), a także nadzieję, że wykonując 

dany zawód będą mogli osiągnąć wysokie zarobki (32%). Wyboru tego samego kierunku 

kształcenia dokonałoby 51% badanych, co negatywnie wyróżnia powiat łosicki na tle wszystkich 

tzw. powiatów ziemskich objętych badaniem. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 

znacznie lepiej oceniają swój wybór zawodów, niż uczniowie techników. Aż 85% tych 

pierwszych wskazuje, że dzisiaj wybrałoby ten sam kierunek kształcenia. Dla uczniów techników 

ten sam odsetek wynosi średnio zaledwie 43%. Wydaje się że oferta zawodów dostępnych 

w zasadniczych szkołach zawodowych zdecydowanie bardziej odpowiada uczniom niż oferta 

techników. 

Najważniejsze źródło informacji, z jakich korzystali badani dokonując wyboru szkoły zanim się 

na nią zdecydowali, byli przedstawiciele szkół. Aż 67% uczniów wskazało, iż posiadało 

informacje z tego źródła. W dalszej kolejności najważniejsze były informacje z folderów i ulotek 

(53%), informacje od kolegów i koleżanek (45%) i strony WWW szkół (36%). Uczniowie 

techników skorzystali średnio z 2,4 źródeł informacji, zaś zasadniczych szkół zawodowych z 2,0. 

Tym bardziej zaskakujące jest, że ci pierwsi są mniej zadowoleni ze swojego wyboru. Uczniowie 

wcześnie podjęli decyzję o wyborze szkoły. Aż 72% z nich już przed rozpoczęciem zapisów 

wiedziało do jakiej szkoły pójdzie. 

Kontakt z doradztwem zawodowym – nieważne na jakim etapie kształcenia – miało 22% 

badanych. Na tle pozostałych powiatów uczestniczących w badaniu jest to bardzo niski odsetek 

(niższy był tylko na Mokotowie). Częściej kontakt taki mieli uczniowie techników. Najczęściej 

spotkanie miało postać rozwiązania testu (49%) lub jednorazowej rozmowy w klasie (29%). 

Indywidualne rozmowy odbyło tylko 3% badanych. Badani najczęściej spotkali się z doradcą 

tylko jeden raz. Również podczas wywiadów jakościowych pojawił się wątek kontaktu z doradcą 

w formie rozwiązywania testu, co opisuje jedna z uczennic technikum: Pamiętam, że 

wypełnialiśmy bardzo długo dużą ankietę. Tam było bardzo mnóstwo pytań, jakie mamy 

umiejętności, jakie zdolności, jakie zainteresowania (uczennica technikum, powiat łosicki, IDI). 



 

Raport cząstkowy – powiat łosicki 

 

 

18 

Osoby deklarujące brak kontaktu z doradcą zapytano o powód takiej sytuacji. Ponad połowa 

(55%) z nich twierdzi, że nie miało takiej potrzeby, 29%, że nie miało takiej możliwości, zaś 

16% badanych w ogóle nie wiedziało o istnieniu takiej osoby. 

 

6.2.2. Praca zawodowa 

Dziewięciu na dziesięciu (91%) uczniów techników oraz siedmiu na dziesięciu (71%) uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych odbyło dotychczas praktyki i staże w zakładzie pracy. Pracę za 

którą otrzymywano wynagrodzenie, a która nie była ani praktyką, ani stażem w zakładzie pracy 

wykonywało prawie dwie trzecie (64%) uczniów. Odsetek ten jest identyczny wśród uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych i wśród uczniów techników.  

 

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

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=70) 

 

Praca zawodowa uczniów techników i szkół zawodowych niezwiązana ze stażem i praktyk 

w 43% przypadków miała związek z obecnym kierunkiem kształcenia. Praca miała związek 

z obecnym kierunkiem kształcenia dużo częściej wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych 

(75%). Pośród uczniów technikum pracujących zawodowo 46% mężczyzn wykonywało pracę 

zgodną z kierunkiem kształcenia, podczas gdy wszystkie kobiety podjęły pracę niezwiązaną 

z nauczanym kierunkiem.  Tak niski związek pracy zawodowej z kierunkiem kształcenia wynika 

prawdopodobnie z peryferyjności powiatu oraz małej różnorodności ofert rynku pracy. Podczas 

badań jakościowych wielokrotnie pojawiał się wątek pieczarkarni jako miejsca umożliwiającego 

zarobkowanie młodzieży: U nas jest dużo pieczarkarni (…) W pieczarkarni tak, tylko 

w pieczarkarni to właśnie robiłem, robiłem w wakacje całe, no to tak o, gdybym szkoły nie miał, 

to bym tam został, prawda? Bo oni tam o ósmej zaczną, tam skończą o tej godzinie drugiej, to 

pieniądze dostają (uczeń technikum, powiat łosicki, IDI). 

 

6.2.3. Plany na przyszłość 

Prawie wszyscy uczniowie (90%) planują zdawać egzamin zawodowy na koniec nauki w szkole. 

Takie plany mają wszyscy uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz 88% uczniów 

techników. Technika umożliwiają swoim uczniom zdawanie matury, co zostało uznano podczas 

badań jakościowych za największy atut tego typu szkoły: Większa wiedza na pewno, można się 

czegoś więcej dowiedzieć. No i ta matura, no właśnie, to jest podstawa właśnie w tym 

technikum (uczeń technikum, powiat łosicki, IDI). Łosiccy uczniowie techników planują zdawać 

na maturze (jako przedmioty dodatkowe) przede wszystkim wiedzę o społeczeństwie (32%), 

geografię (26%), drugi język obcy (23%), rozszerzoną matematykę (19%) i rozszerzony język 

polski (16%). 
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Wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych 53% badanych planuje iść do szkoły 

przygotowującej do zdania matury, zaś 31% jeszcze tego nie wie. Porównywalny odsetek 

odpowiedzi pojawił się w powiecie lipskim, zaś oba wyprzedzają jedynie powiat sierpecki. Ponad 

połowa uczniów (52%) planuje wybrać się na studia wyższe, co stanowi najwyższy odsetek 

odpowiedzi pośród badanych powiatów ziemskich. Co ważne, młodzież jest zdania, że 

ukończenie studiów wyższych wcale nie zagwarantuje im pracy na lokalnym rynku pracy, o czym 

mówiła jedna z uczennic technikum: I tylko zmarnować 5 lat, czy tam 6, żeby zrobić magistra, 

a później siedzieć w domu, bo teraz, przynajmniej u nas, w naszych okolicach, nie ma pracy. 

Siostra też skończyła technikum żywienia i już prawie pół roku siedzi w domu. Na bezrobociu, 

po prostu. Nie ma pracy. Jest w sklepach spożywczych, ale dla młodej dziewczyny to jest, ja 

bym nie chciała pracować w sklepie spożywczym (uczennica technikum, powiat łosicki, AG). 

Młodzież zamieszkująca tereny wiejskie chciałaby posiadać możliwość realizacji swoich marzeń 

i planów, jednak otwarcie mówi, że w najbliższym otoczeniu nie jest to możliwe. Cenią 

posiadanie wyższego wykształcenia, jednak są przekonani, że „na miejscu” nic im nie pomoże, 

jedynie w większych miastach mieliby szansę na rynku pracy. 

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

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=55) 

 

Naukę poza miejscem zamieszkania chciałoby podjąć 52% badanych, a możliwość 

przeprowadzenia się do innej miejscowości w celu podjęcia dobrej pracy dopuszcza 

aż 88% badanych, co wskazuje na bardzo dużą mobilność młodych ludzi z powiatu 

łosickiego. Tak wysoki odsetek odpowiedzi wyróżnia powiat łosicki oraz Ostrołękę spośród 

wszystkich powiatów objętych badaniem. Wyjazd za granicę przewiduje 23% badanych, dla 

każdego z nich celem migracji ma być znalezienie pracy. Niższy odsetek wystąpił wyłącznie 

w Warszawie-Mokotów. Również w badaniach jakościowych wielokrotnie pojawił się wątek 

migracji wewnątrzkrajowej. Młodzi ludzie często wspominali o możliwości wyjazdu z rodzinnej 

miejscowości w celu podjęcia pracy, argumentując swój wybór brakiem możliwości rozwoju: 

Nie, wolałbym stamtąd wyjechać. Tam nie mam perspektyw (uczeń zasadniczej szkoły 

zawodowej, powiat łosicki, IDI). Duże miasta przyciągają łosicką młodzież widokami na 

przyszłość – szeroką ofertą rozwojową oraz ofert pracy: na pewno chciałbym wyjechać gdzieś 

stąd dalej do większego miasta. Gdzie otworzyłoby mi to jakieś właśnie większe te… Gdzie 

pozwoliłoby mi na realizację jakichś, nie wiem, większych może marzeń, może czegoś, 

znalezienie lepszej pracy (uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, powiat łosicki, IDI). 

Szanse na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie jako bardzo duże ocenia zaledwie 9% 

badanych, zaś jako duże 31%, jako ani duże ani małe 28%, raczej małe 23%, zaś jako małe 

9%. Trochę lepiej swoje szanse na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie oceniają 

uczniowie zasadniczych szkół zawodowych. Warto jednak podkreślić, że znalezienie pracy 

w wyuczonym zawodzie nie zawsze wiązane jest z ofertami pracy z powiatu łosickiego. Młodzież 

szuka perspektyw w większych miastach jak Siedlce lub Warszawa. Jeden z uczniów zasadniczej 
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szkoły zawodowej, który uczestniczył w badaniu jakościowym opisał sytuację swojego starszego 

brata, który po ukończeniu łosickiego technikum na kierunku technik żywienia zmuszony został 

do pracy w budownictwie: Tak, bo na miejscu na razie nie mógł znaleźć pracy. Tak że ja nie 

wiem, czy on… myślę, że na pewno jakby pojechał gdzieś do Warszawy, gdzieś do jakiegoś 

miasta do Warszawy, czy gdzieś dalej, może Siedlce nawet, może by coś w swoim zawodzie 

znalazł. Tylko on chyba, nie wiem, dlaczego, no… coś go tutaj, koledzy to, pójdzie tutaj, do tej 

pracy (uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, powiat łosicki, IDI). Brak ofert pracy zgodnych 

z zawodem absolwentów łosickich szkół zawodowych powoduje, że młodzież pozostaje bez 

pracy lub pracuje w dziedzinach nie związanych z posiadanym wykształceniem zawodowym. 

Kolejną alternatywą jest wyjazd z powiatu w poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy. 

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

zdecydowanie 23% ankietowanych, a raczej 31%. Raczej niechętnie zawód zmieniłoby 34% 

badanych, a zdecydowanie niechętnie 11%. Bardziej elastyczni okazują się być uczniowie 

techników. Być może wynika to z faktu, że po technikum maja już zagwarantowany zawód, 

a dodatkowo zdanie matury otwiera drogę na studia, których kierunek niekoniecznie musi być 

związany z dotychczasowo nauczanym zawodem.  

Najistotniejsze atrybuty pracy to wysokie zarobki (86%). Ważną cechą dobrej pracy jest również 

dobra atmosfera 46%, jak i szanowanie pracownika (33%). Nie bez znaczenia jest też 

możliwość awansu (26%) oraz możliwość rozwoju zawodowego (23%). Wysokie zarobki wydają 

się być najważniejszymi cechami pożądanej pracy dla większości młodzieży z powiatów 

ziemskich. Wielu z nich chciałoby „wyrwać się z domu” używając języka badanych, by móc 

realizować swoje plany, do czego potrzebują nakładów finansowych.  
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7. Rekomendacje 

 Uczniowie szkół zawodowych nie są zadowoleni z podjętej decyzji o wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej. W związku z powyższym, warto zastanowić się nad poszerzeniem 

oferty zawodów oferowanych sierpeckiej młodzieży, tym bardziej, że gimnazjaliści 

wykazują duże zainteresowanie nauką w technikum. Warto podjąć działania, które 

utwierdzą ich jeszcze mocniej w podjętej decyzji. 

 Młodzi ludzie postrzegają swój powiat jako peryferia Mazowsza. Warto podjąć szeroko 

rozumiane działania, które „odczarują to miejsce”. Należy pokazać młodzieży, że powiat 

łosicki to nie tylko praca w pieczarkarniach oraz praca „na TIR-ach”, posługując się 

językiem badanych. Warto pokazać młodym ludziom, że powiat może zagwarantować 

im miejsca pracy, które spełnią ich zawodowe aspiracje.  


