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CELE BADANIA

Identyfikacja sposobów planowania rozwoju zawodowego przez 
uczniów oraz absolwentów szkół zawodowych (z wyłączeniem 
kształcenia ustawicznego). 

Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół 
zawodowych z perspektywy pracodawców. 

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności osób 
pracujących prowadzone wśród pracodawców. 



Identyfikacja sposobów planowania rozwoju zawodowego przez 

uczniów oraz absolwentów szkół zawodowych 

WYNIKI BADANIA:  Segmentacja

Elastyczni

• Wybór szkoły 
podyktowany 
motywacjami 
pozazawodowymi

• Większa mobilność

• Większa chęć na 
przekwalifikowanie się 
w przyszłości

Zdecydowani

• Wybór szkoły zgodnie 
z  zainteresowaniami

• Chęć wykonywania 
wybranego zawodu 
w przyszłości

• A w związku z tym niższa 
akceptacja na 
przekwalifikowanie się 
w przyszłości



WYNIKI BADANIA:  Ścieżka decyzyjna

ELASTYCZNI

Wybór typu 
szkoły

Wybór 
konkretnej szkoły

Wybór zawodu

ZDECYDOWANI

Wybór typu 
szkoły

Wybór zawodu

Wybór 
konkretnej szkoły

Kryteria:

•lokalizacja szkoły;

•wybór tej szkoły przez  

znajomych;

•poziom nauczania.

Kryteria:

•Oferowanie wybranego 

(lub zbliżonego) zawodu.

Kryteria:

•Zgodność 

z zainteresowaniami 

i zdolnościami.

Kryteria:

•Oceny i wyniki egzaminu;

•Pasowanie do stereotypu 

ucznia danego typu szkoły.

Kryteria:

•Oceny i wyniki egzaminu;

•Pasowanie do stereotypu 

ucznia danego typu szkoły.

Kryteria:

•Dostępna oferta szkoły. 



Pierwsze myśli o wyborze - połowa trzeciej klasy gimnazjum :

Kiedy pan zaczął myśleć o wyborze szkoły w gimnazjum?

W trzeciej klasie, ostatniej.

Na początku, w środku, na końcu?

Jakoś po semestrze, od połowy trzeciej klasy zacząłem myśleć tak na poważnie. 
A wcześniej jakoś nie przejmowałem się tym.

Konieczność podjęcia ostatecznej decyzji i złożenia dokumentów 
- MAJ

WYNIKI BADANIA:  Ścieżka decyzyjna 
Czas dokonywania wyborów



WYNIKI BADANIA:  Ścieżka decyzyjna
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Po ukończeniu tej szkoły będę miał(a) już konkretny 
zawód

Jest blisko mojego miejsca zamieszkania

Koledzy/koleżanki szli/szły do tej szkoły

Rodzice uważali, że to odpowiednia dla mnie szkoła

Nie dostałem(am) się do innej szkoły, a tu były miejsca

Bałem(am) się dużej ilości nauki w innych szkołach

Nauczyciele gimnazjum polecali mi tę szkołę

inne: ciekawy zawód

inne: inne

inne: dobra szkoła

inne: nie dałbym sobie rady w innej szkole

ogółem elastyczni zdecydowani

Dlaczego po skończeniu gimnazjum wybrałeś/wybrałaś właśnie tę szkołę?

Źródło: ankieta audytoryjna (ogółem n=597; zdecydowani n=273; elastyczni=213)



WYNIKI BADANIA:  Ścieżka decyzyjna
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Poradzono mi to w SZOK-u (Szkolny Ośrodek 
Kariery)

Poradził mi to doradca zawodowy

Do tego zawodu przekonał(a) mnie brat/siostra

Do tego zawodu przekonali mnie koledzy

Do tego zawodu przekonali mnie rodzice

Wybrałem ten kierunek/zawód, bo taki był do 
wyboru w szkole, do której poszedłem

Mam zdolności do wykonywania tego zawodu

Liczyłem(am), że w tym zawodzie dużo zarobię

Moje zainteresowania wiązały się z tym zawodem

Liczyłem(am), że w tym zawodzie znajdę łatwo 
pracę

Zdecydowani Elastyczni Ogółem

Dlaczego wybrałeś/wybrałaś właśnie ten zawód/ kierunek kształcenia, którego 

obecnie się uczysz?

Źródło: ankieta audytoryjna (ogółem n=592; zdecydowani n=273; elastyczni=206)



WYNIKI BADANIA:  Wybór typu szkoły

• Pasowanie do stereotypów uczniów poszczególnych typów szkół jest  
podstawą do wyboru typu szkoły. 

• Kluczowymi osiami, wokół których koncentrują się stereotypy, są 
odpowiedzi na następujące pytania:

• Jakie oceny mają uczniowie idący do danego typu szkoły? (Oceny są 
tutaj jednak tylko swoistym symbolem tego, jaki typ uczniów wybiera 
szkoły zawodowe). 

• Jak długo trzeba się uczyć i jak wiele czasu poświęcać na naukę 
w przyszłej szkole?

• Jak wygląda przyszłość po ukończeniu danego typu szkoły?



WYNIKI BADANIA:  Stereotypy na temat szkół

Uczniowie liceum

Bo po liceum trzeba 
iść dalej na studia. 

(…) Nie ma się 
potem żadnego 

zawodu i do pracy 
też ciężko. 

Uczniowie 
technikum

A po technikum ma 
się jakiś fach 

w ręku, mam 
maturę 

i mogę iść dalej na 
studia, tak samo jak 

po liceum 
ogólnokształcącym.

Uczniowie 
zasadniczej szkoły 

zawodowej

Jest szybciej, łatwiej. 

To w niej [szkole] lubię, 
że jest mało zajęć 

w zawodówce.

Ten z zawodówki jest 
gorszy, już jest wytykany 

palcami i się śmieją 
z niego, bo chodzi do 

zawodówki.

ZJAWISKO SELEKCJI 
NEGATYWNEJ



WYNIKI BADANIA:  Źródła informacji
• Taki uczeń jest jeszcze zielony. Tylko co starsi [koledzy] 

opowiadają. Jesteś jeszcze w szkole, się uczysz no i nie 
wiesz. 
W praniu co innego wychodzi. 

ZNAJOMI: 

• Mama mnie, że tak powiem, nakierowała na to – mówiła, 
że to jest zawód, że tak powiem, przyszłościowy, że – no 
nie będę owijał w bawełnę – że tutaj można trochę 
zarobić. No i głównie tym się kierowałem, nie tam, że 
będę się na to nadawał czy nie.

RODZICE: 

• Surfowałem po Internecie, szukałem, czytałem.INTERNET: 

• Niby szkoły przyjeżdżały i zachęcały, ale... (…) Zachęcić to 
mogą. To znaczy, powiedzą to, co najlepsze; trochę ściemnią 
(…)

TARGI EDUKACYJNE: 



WYNIKI BADANIA:  Źródła informacji

• Korzystanie z usług doradcy zawodowego deklarowało 29,1% badanych.

• Z wywiadów wynika, że kontakty z doradcami zawodowymi miały miejsce 
zazwyczaj w szkołach. W większości przypadków były to jednorazowe 
wizyty, podczas których uczniowie uczestniczyli w pogadankach lub 
wypełniali testy. W pojedynczych przypadkach spotkania miały charakter 
indywidualnych konsultacji, rzadkością były również cykliczne zajęcia.

Mieliśmy pod koniec trzeciej klasy takie 

zajęcia, dwa razy chyba. Nie, raz na dwa 

tygodnie były przeprowadzane. 

Takie typowe testy były, pani prosiła, żebyśmy 

zaznaczyli, co potrafimy, co nie.

A powiedz mi, czy kiedykolwiek miałeś 

kontakt z doradcą zawodowym?

Nie. Nawet nie wiem, czy taki człowiek 

istnieje.



WYNIKI BADANIA: Źródła informacji
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23,9%

29,1%

30,3%

34,9%

36,4%

77,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

inaczej

czytam książki

korzystam z komunikatorów internetowych

rozwijanie hobby/ zainteresowań

chodzę do kina

gram w gry komputerowe

pracuję dorywczo

chodzę do pubu/baru

surfuję po stronach internetowych (inne niż serwisy …

uprawiam sport

chodzę na dyskoteki

oglądam telewizję

korzystam z serwisów społecznościowych

spotykam się z przyjaciółmi

Sposób spędzania wolnego czasu przez uczniów szkół zawodowych. 

Ważny przedmiot dla uczennicy



Kontynuowanie 
nauki

• Ponad połowa 
(56%) 
badanych 
planuje 
kontynuować 
naukę po 
ukończeniu 
obecnej szkoły.

Praca zawodowa

• Praca 
podejmowana 
raczej 
z konieczności 
(np. problemy 
finansowe 
rodziny)

Łączenie pracy 
z nauką

• Pogodzenie 
aspiracji 
uczniów 
z możliwymi 
sposobami ich 
realizacji.

• Studia zaoczne

WYNIKI BADANIA:  Plany na przyszłość



WYNIKI BADANIA:  Plany na przyszłość

praca nauka

Motywy podejmowania decyzji o przyszłości edukacyjno-zawodowej bezpośrednio 

po ukończeniu szkoły Wiadomo, że każdy kształci się
po to, (…)żeby w życiu mieć
lepiej, bo jak mam wyższe
wykształcenie, to jednak jak
będę miała tego magistra, to
mogę sobie zażądać wyższej
płacy, bo nie po to robiłam
studia, żeby zarabiać marne
grosze.

Ja go męczę, żeby jeszcze 
poszedł na studia. Także 
z własnego doświadczenia wiem, 
że czym więcej szkoły, tym lżej 
w życiu. 

Nie chciało mi się zaocznie, 
bo to już praca jakoś tak, 
skracanie sobie jeszcze życia 
tego studenckiego, jednak 
można jeszcze troszkę 
poszaleć.

Ponieważ tak po prostu 

nie stać mnie na 

opłacenie studiów, 

dlatego najpierw myślę o 

pracy jakiejś konkretnej, a 

następnie o studiach. 

Pracować w sklepie 

informatycznym, 

to doświadczenie by 

szło 



WYNIKI BADANIA:  Plany na przyszłość
„Zawsze marzyłe(a)m o założeniu własnej firmy”
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100%

zdecydowanielastyczniogółem

zdecydowanie tak raczej tak

raczej nie zdecydowanie nie

Źródło: ankieta audytoryjna (ogółem n=590; zdecydowani n=273; elastyczni=211)

Właśnie później jak tą maturę zda, żeby tą 
kosmetologię i otworzyć swój własny biznes, 
wtedy się na nikogo nie pracuje, tylko na samą 
siebie, do urzędu się oddaje część jakichś tam 
pieniędzy, bo wiadomo, że trzeba.

Ja nie mam pojęcia o robocie papierkowej
(…) ale jeszcze jestem młoda, duże ryzyko
jest. Dużo się płaci właśnie za te zusy.



WYNIKI BADANIA: Plany na przyszłość
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

zdecydowani

elastyczni

ogółem

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

„Osiągnięcie sukcesu zawodowego jest dla mnie bardzo ważne”

„Ale już ustatkować bym się chciał, dziewczynę 

czy coś, mieszkanie jakieś swoje własne, nawet 

wynajmować, ale żeby na swoim siedzieć, zarabiać 

na siebie”



Kierunki kształcenia a potrzeby rynku pracy

53%

15%

25%

9%

% 20% 40% 60%

Brakuje 
zapotrzebowania na 

pracowników w moim 
zawodzie

Nie chcę pracować w 
tym zawodzie

Inne powody

Nie wiem/trudno 
powiedzieć

Jak Pan/i sądzi, dlaczego nie pracuje Pan/i w wyuczonym zawodzie?

Odpowiadali respondenci, którzy nie pracują w wyuczonym zawodzie N=231



Kierunki kształcenia a potrzeby rynku pracy 

„Spostrzegamy niepokojące zjawisko przymusowego bezrobocia 
związanego z tym, że mamy coraz więcej absolwentów szkół wyższych, 
którzy szukają zatrudnienia (…) i nie znajdują go, ze względu na nieco inne 
potrzeby pracodawców (…). U nas dużo firm – to firmy produkcyjne, 
zatrudniające jeśli już to głównie na stanowiskach wykonawczych.
Obserwuje się takie zjawisko, które polega na niedopasowaniu oczekiwań 
pracodawcy z oczekiwaniami, głównie finansowymi, takiego absolwenta 
szkoły wyższej.”  

(IDI, duża firma spożywcza)

„(…) wszyscy moi koledzy mają ekonomię, ale żaden nie ma pracy.
Osobiście spotkałem się z opiniami ludzi, że wybierają sobie takie szkoły 
zawodowe o kierunku cukiernik, technolog piekarniczy, dlatego, że jest 
zapotrzebowanie, tu jest praca, 
tu są pieniądze.” 

(IDI, średnia firma, piekarnia) 



NAJWAŻNIEJSZE
WNIOSKI REKOMENDACJE

Brak doradztwa 
zawodowego 

w szkołach, zarówno 
na poziomie 

gimnazjalnym, jak 
i ponadgimnazjalnym.

Systemowe prowadzenie 
doradztwa zawodowego 

w szkołach

Ważnym kryterium 
doboru szkoły jest jej 

bliskość.

Odpowiedni program 
stypendialny dla uczniów, 

finansowanie kosztów 
dojazdu.



Młodzież stosunkowo 
rzadko sięga po inne źródła 
niż informacje od starszych 

kolegów i koleżanek, 
lub rodziców

Zajęcia dotyczące rynku 
pracy połączone 
z doradztwem 
zawodowym, 

organizacja dni otwartych 
przez szkoły zawodowe

Zły wizerunek szkół 
zawodowych

Realizowanie działań 
budujących pozytywny 

wizerunek szkół 
zawodowych przy 

jednoczesnym podnoszeniu 
poziomu kształcenia

NAJWAŻNIEJSZE
WNIOSKI REKOMENDACJE



Szczegółowe informacje prezentujące wyniki badań

znajdują się na stronie internetowej 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

www.obserwatorium.mazowsze.pl



Dziękuję i zapraszam na stronę MORP


