Powiat pruszkowski
Młodzież wchodząca na rynek pracy:
aspiracje – szanse – praktyka
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Streszczenie
Szkolnictwo zawodowe w powiecie pruszkowskim – położonym w cieniu wielkiego ośrodka
edukacyjnego, jakim jest Warszawa – jest mało rozbudowane. Stąd niniejszy raport opisuje
postawy i poglądy próby reprezentującej zaledwie 370 osób – tylu jest bowiem uczniów szkół
zawodowych w Pruszkowie i Młochowie. Pobierają oni naukę w 4 zespołach szkół w 21
zawodach. Badania terenowe w powiecie pruszkowskim zostały przeprowadzone z użyciem
trzech metod badawczych:
ankiety audytoryjnej wśród 56 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników
czteroletnich,
indywidualnych wywiadów pogłębionych z 2 uczniami i 2 absolwentami szkół zawodowych,
wywiadów affinity group z 2 uczniami szkół zawodowych i ich rodzinami.
W wyniku analizy danych ankietowych, uczniów podzielono na dwa segmenty o różnej
liczebności: zdecydowanych, którzy byli znacznie liczniejsi, i elastycznych. Pierwsi z nich wybrali
profil swojego kształcenia ze względu na własne zainteresowania i wiążą przyszłość z pracą
bądź dalszą edukacją w tym zawodzie. Natomiast elastyczni podejmowali swoje decyzje
edukacyjne, kierując się sugestią kolegów, rodziny lub dostępnością szkół. Nie wiążą też ściśle
swojej przyszłości z zawodem, którego się uczą, a często są wręcz niezadowoleni z wybranego
profilu kształcenia. W powiecie pruszkowskim zdecydowani spędzają też więcej czasu w szkole
i mają lepsze oceny.
Mniejsza część badanych uczniów dojeżdża do szkoły ze wsi lub innych miast, co wyróżnia
powiat pruszkowski na tle pozostałych objętych Projektem. Wynika to najpewniej
z oddziaływania Warszawy, która przyciąga młodzież z pobliskich miejscowości. Z małej liczby
uczniów pruszkowskich szkół zawodowych wynika wręcz, że większość młodzieży
ponadgimnazjalnej z samego miasta powiatowego kontynuuje naukę w Warszawie.
Z wyników badań można wnioskować,
z reprodukowaniem pozycji społecznej ich
wykształcenie zawodowe lub średnie oraz
pozostałych powiatów, dochód przeciętnego
w powiecie pruszkowskim wyraźnie wyższy.

że mamy do czynienia wśród uczniów
rodziców. Najczęściej posiadają oni również
wykonują prace fizyczne. W porównaniu do
gospodarstwa domowego ankietowanych jest

Zdecydowani są na ogół zadowoleni z wybranej ścieżki kształcenia, zaś elastyczni w dużej części
wybraliby dziś inną. Obydwie grupy cenią dobrą atmosferę w swoich szkołach, choć
zainteresowania stanowią bardzo ważny element, którym badani uzasadniają wybór zawodu,
w którym się kształcą. Uczniowie liczą również, że wybrany zawód zapewni im dobrą pracę
i wysokie zarobki.
Ankietowani z tego powiatu najlepiej oceniają praktyczną wiedzę nauczycieli uczących
przedmiotów zawodowych, teoretyczne przygotowanie do wykonywania zawodu oraz rozwijanie
zainteresowań uczniów przez szkołę. Nieco gorzej wypowiadają się o praktycznym
przygotowaniu do pracy. Słabszą ocenę dostał również dostęp do najnowszych technologii.
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Uczniowie techników oceniają zaradność, wesołość, towarzyskość, pewność siebie i otwartość
uczniów zasadniczych szkół zawodowych niżej niż własną. Odwrotne są odczucia ankietowanych
z zawodówek. Badani zgodni są jedynie co do mniejszej ochoty do nauki wśród uczniów ZSZ.
Większość ankietowanych chce kontynuować naukę po ukończeniu obecnej szkoły. Duże odsetki
nie chcą wyjeżdżać za granicę ani do innej miejscowości – potwierdza się więc mała mobilność
badanych z tego powiatu.
Od przyszłej pracy badani oczekują wysokich zarobków i dobrej atmosfery. Cenią też stabilność
zarobków, choć większość marzy o założeniu własnej firmy. W poszukiwaniu pracy polegać chcą
na Internecie, znajomych i rodzinie, choć zaskakująco wysoki odsetek badanych miał już
kontakt z PUP i OHP – może się to wiązać z tym, że 2 spośród 4 placówek prowadzących
kształcenie zawodowe w powiecie to szkoły specjalne. Większość ankietowanych jest gotowa
pracować dla więcej niż jednego pracodawcy.
Duża część ankietowanych w momencie realizacji badania miała już doświadczenia zawodowe,
najczęściej przy pracach sezonowych – częściej podejmowali je zdecydowani. Badani cenią
również zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, które odbywali w ramach nauki – tym wyżej,
im bardziej umożliwiały im one zdobycie wiedzy praktycznej i wykorzystanie tego, czego
nauczyli się w szkołach.
Dla ankietowanych z powiatu pruszkowskiego praca nie jest najczęściej wymienianym
warunkiem szczęścia. Wyprzedza ją małżeństwo, zdrowie i dzieci. Ważną rozrywką są dla
badanych kontakty towarzyskie prowadzone za pośrednictwem portali społecznościowych. Jak
w innych powiatach, nie przejawiają skłonności do kultury wyższej, nie przykładają też wysokiej
wagi do „życia wewnętrznego”. Ich podejście do życia można nazwać praktycznym,
materialistycznym i kolektywistycznym, na co wskazuje duża rola znajomych, kontaktów
towarzyskich jako źródła rozrywki oraz przywiązywanie wagi do dobrej atmosfery w szkole
i pracy.
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Summary
Vocational education in the Pruszków poviat – located close to Warsaw – a large educational
centre – is poorly developed. Thus, this report describes attitudes and views of a sample
consisting of only 370 people – as this is the number of students of vocational schools in
Pruszków and Młochów. They attend 4 school complexes and learn 21 professions. Field studies
in the Pruszków poviat were conducted with the use of three research methods:
auditorium questionnaire among 56 students of vocational schools and 4-year technical
schools,
individual in-depth interviews with 2 students and 2 graduates of vocational schools
two affinity group interviews with 2 students of vocational schools and their families.
As a result of an analysis of the questionnaire data, students were divided into two segments of
different size: the decided (by far more numerous) and the flexible. The former chose the
profile of their education based on their own interests and wish to work or pursue their
education in the given field. The flexible, however, took their education decisions based on
suggestions of friends or availability of schools. They are also not particular about working in
the profession they are learning and they are often even unsatisfied with the educational profile
they chose. In the Pruszków poviat, the decided also spend more time at school and achieve
better results.
Smaller number of the students who participated in the study commute to school from the
country side or other localities, which distinguishes the Pruszków poviat as compared with the
other poviats covered by the Project. That is likely to be due to the impact of Warsaw which
attracts young people from the surrounding localities. It transpires from the small number of
students in the vocational schools in Pruszków that most students of senior secondary schools
from the very poviat city pursue their education in Warsaw.
It may be inferred from the study results that students copy the social status of their parents.
They also usually have vocational or secondary school educational background and they
perform physical work. As compared with the other poviats, income of an average household of
the study participants is significantly higher.

The decided are generally satisfied with the educational path chosen, and most of the decided
would now choose a different one. Both groups value above all good atmosphere in their
schools and to a smaller extent the possibility of receiving education in the profession chosen,
although interests are an important element by which the study participants justify their choice
of profession they are learning. The students also expect of the profession chosen to guarantee
them a good job and high income.
Respondents from this poviat assess highest the theoretical background for the performance of
the profession, practical knowledge of teachers who prepare them for the performance of the
profession and development of students’ interest by schools. They assess slightly lower the
practical preparation for the performance of the profession. Access to state-of-the-art
technologies at schools was also perceived as poorer.
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Students of technical schools assess resourcefulness, gaiety, sociability, self-confidence and
openness of students of vocational schools lower than their own. The impressions of the study
participants from vocational schools are opposite. Study participants are in agreement only as
to the poorer willingness of students of vocational schools to study.
Most study participants wish to pursue education after graduation from the present school.
Most students do not want to go abroad or to move to a different locality – low mobility of
respondents from this poviat is then confirmed.
They expect high income and good atmosphere of their future job. They also value stability of
income and fewer students, although most of them dream of running their own business. They
want to look for their job with their friends’ and family’s help and via the internet, although
surprisingly many respondents have already had some contacts with the Job Centre and the
Voluntary Labor Corps – that may be due to the fact that 2 out of 4 vocational education
institutions in the poviat are special schools. Most respondents are willing to work for more than
one employer.
At the moment of conducting the study, a great number of the respondents had already had
some professional experience, in most cases in seasonal jobs – and it was the decided that took
them up more often. The participants also appreciate practical classes and internships they did
as part of their education – the more they enabled students to obtain practical knowledge and
use what they learnt as school, the more they appreciated them.
In most cases, for the respondents from the Pruszków poviat work does not determine
happiness. They believe that marriage, health and children are more important. An important
entertainment are contacts with their peers via social websites. As in the other poviats, they do
not seem interested in more refined culture, they do not find spiritual life particularly important.
Their attitude may be referred to as practical, material and collectivist, which is shown by a
significant role of friends, social interactions as the source of entertainment and focus on good
atmosphere at school and work.
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1.

Cel badania
Celem głównym badania była:
Identyfikacja sposobów planowania rozwoju zawodowego przez
uczniów oraz absolwentów szkół zawodowych (z wyłączeniem
kształcenia ustawicznego).

2.

Metodologia i informacje o próbie
Do osiągnięcia celu głównego wykorzystano takie techniki badawcze jak:
 zogniskowane wywiady grupowe,
 ankieta audytoryjna z uczniami ostatnich klas szkół zawodowych,
 wywiady pogłębione przeprowadzane z uczniami ostatnich klas szkół zawodowych oraz
absolwentami szkół zawodowych,
 wywiady rodzinne.
Niniejszy raport wykorzystuje przede wszystkim zgromadzone dane ilościowe. Dane jakościowe
zostały wykorzystane w mniejszym stopniu ze względu na małą liczbę wywiadów (5 IDI oraz 2
wywiady rodzinne) przeprowadzanych w powiecie pruszkowskim. Stanowią one jedynie
uzupełnienie danych ilościowych.
Zasadnicze badanie zostało przeprowadzone techniką ankiety audytoryjnej. Dobór próby miał
charakter zespołowy, w pierwszej kolejności wylosowywana była szkoła, następnie – w jej
ramach – klasa. Należy zaznaczyć, że termin przeprowadzania badania ma wpływ na możliwości
uogólniania, szczegółowe ograniczenia we wnioskowaniu zostały opisane w raporcie głównym
badania Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka w rozdziale
5: „Metodologia i organizacja badania – krytyka”.
Ostatecznie w powiecie pruszkowskim zrealizowano 57 ankiet w czterech szkołach.
Tabela 1. Struktura próby w powiecie pruszkowskim ze względu na typ szkoły

Typ szkoły
Zasadnicza szkoła zawodowa
Technikum
Ogółem:

Liczba
zrealizowanych
ankiet
24
32
56

Uzyskane w badaniu ilościowym dane przedstawione zostały w podziale na dwa wyróżnione
segmenty uczniów – zdecydowanych i elastycznych. Liczebność obydwu segmentów na
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poziomie poniżej 100, zgodnie ze sztuką badawczą, nie pozwalała na przedstawianie danych
w procentach. Dlatego też wszystkie dane zostały przedstawione w liczbach.
W wywiadach indywidualnych wzięło udział:
 trzech uczniów szkół zawodowych,
 dwóch absolwentów szkół zawodowych.
Zostały również przeprowadzone dwa wywiady rodzinne.
Szczegółowa metodologia realizacji całego badania znajduje się w rozdziale 4. raportu
zbiorczego.

2.1.

Segmenty
W pierwszej kolejności opisane zostały wyłonione w ramach badania ilościowego segmenty,
które tworzą typologię badanych na podstawie współwystępowania pewnych cech
demograficznych oraz motywacji dotyczących wyboru szkoły. Na podstawie wyników badania
ankietowego przeprowadzono segmentacje uczniów techniką analizy zmiennych ukrytych (latent
class analysis – procedura badawcza szczegółowo opisana w aneksie 1 do raportu zbiorczego).
Wyróżnione zostały dwa segmenty uczniów:

Tym, co odróżnia dwie zbiorowości uczniów, są sprecyzowane lub niesprecyzowane
zainteresowania zawodowe i wiążąca się z nimi determinacja, by pozostawać przy obranej
ścieżce rozwoju, lub jej brak. Osoby zaliczone do klasy zdecydowanych dokonały już tego
wyboru, dla zaliczonych do klasy elastycznych często samookreślenie się jako pracownika jest
jeszcze przed nimi.
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3.

Informacje o szkołach w powiecie
W powiecie pruszkowskim w 2010 roku działały 4 placówki, które prowadziły kształcenie
zawodowe w 21 kierunkach. Uczęszczało do nich 370 uczniów. W powiecie pruszkowskim
kształcenie prowadzi się w dwóch miastach: w Pruszkowie oraz w Młochowie.
Mapa 1. Liczba uczniów w powiecie pruszkowskim

Źródło: SIO stan na 30 września 2010r

Mapa 2. Liczba absolwentów w powiecie pruszkowskim

Źródło: SIO stan na 30 września 2010r

Najwięcej osób uczyło się na kierunkach: technik budownictwa (78 uczniów) i technik
informatyk (47). W przypadku szkół zasadniczych zawodowych najwięcej uczniów we wrześniu
2010 roku kształciło się w zawodach: fryzjer (37) oraz kucharz małej gastronomii (12). W 2010
roku największa liczba absolwentów ukończyła naukę w zawodzie fryzjer (20) i na kierunku
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technik mechanik (25). Ogółem w powiecie pruszkowskim w 2010 roku świadectwa ukończenia
zasadniczych szkół zawodowych lub techników uzyskało 90 osób.

Miejscowość

Tabela 2. Lista szkół w powiecie pruszkowskim

Nazwa
organizacji

Nazwa

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa
Specjalna

Zespół Szkół nr 1
im. Stanisława
Staszica

Technikum

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa

Młochów Pruszków

Zespół Szkół
Technicznych i
Ogólnokształcących

Technikum
Mechaniczne
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa

Specjalny
Niepubliczny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Niepubliczna
Szkoła
Zawodowa
Specjalna

Kucharz małej
gastronomii
Technolog robót
wykończeniowych w
budownictwie
Technik informatyk
Technik ekonomista
Technik budownictwa
Technik ochrony
środowiska
Technolog robót
wykończeniowych w
budownictwie
Murarz
Cukiernik
Stolarz
Sprzedawca
Piekarz
Lakiernik
Malarz-tapeciarz
Elektromechanik
Fryzjer
Elektryk
Dekarz
Mechanik pojazdów
samochodowych
Kucharz małej
gastronomii
Ślusarz
Technik mechanik
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Liczba
absolwentów,
którzy
otrzymali
świadectwo
w 2010 r.
8

10

0

47
25
78
39

0
0
15
0

4

0

1
11
2
19
4
1
1
5
37
2
2
39

0
1
0
6
0
4
1
0
9
0
0
1

12

6

1
10

0
15

Fryzjer
Cukiernik
Elektromechanik
Mechanik pojazdów
samochodowych
Mechanik-monter
maszyn i urządzeń
Krawiec
Kucharz małej
gastronomii

0
nd.
nd.
nd.

11
2
1
7

nd.

2

3
6

1
0

Zawód

Liczba
uczniów
(stan na
30.09.2010)

Źródło: SIO stan na 30 września 2010r

Tabela 3. Liczba uczniów i absolwentów szkół w powiecie pruszkowskim według zawodów.

Zawód
Technik budownictwa

12

Liczba uczniów
78

Liczba absolwentów
15

Zawód
Technik informatyk
Mechanik pojazdów samochodowych
Technik ochrony środowiska
Fryzjer
Kucharz małej gastronomii
Technik ekonomista
Sprzedawca
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
Cukiernik
Technik mechanik
Elektromechanik
Piekarz
Krawiec
Dekarz
Elektryk
Stolarz
Lakiernik
Malarz-tapeciarz
Murarz
Ślusarz
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Suma końcowa

Liczba uczniów
47
39
39
37
29
25
19
14
11
10
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
nd.
370

Liczba absolwentów
0
8
0
20
14
0
6
0
3
15
1
0
1
0
0
0
4
1
0
0
2
90

Źródło: SIO stan na 30 września 2010r
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4.

Podsumowanie wyników badań w sześciu powiatach

W niniejszym rozdziale przedstawiono rozkłady – wraz z opisem i interpretacją – tych
zmiennych, które w istotny sposób różnicują objęte badaniem powiaty. W związku z tym, odnosi
się on tylko do części danych zawartych w raportach cząstkowych z badań w powiatach.
Co istotne, nie zanotowano istotnych statystycznie różnic w sposobie wybierania szkoły
pomiędzy uczniami poszczególnych powiatów.

4.1. Podstawowe informacje o respondentach
Większość ankietowanych stanowili mężczyźni – 60% badanej grupy. W trzech badanych
powiatach: pruszkowskim, radomskim i w Siedlcach mężczyźni mieli znaczną przewagę wśród
respondentów, za każdym razem było to powyżej 70%. W pozostałych powiatach większość
stanowiły kobiety. Warto jednak zauważyć, że była to niewielka przewaga, odsetek kobiet
nigdzie nie przekraczał 60%.
Wykres 1. Płeć respondentów w podziale na powiaty.

0%

20%

Powiat pruszkowski

Powiat radomski

80%

100%

71

20

80
53

27

47

73

Powiat przasnyski

57

43

51

Powiat żuromiński
Ogółem

60%

29

Płock

Siedlce

40%

40

49
60

kobieta

mężczyzna

Źródło: ankieta audytoryjna (N=586)

Ankietowani uczęszczają do trzech typów szkół: dwuletniej lub trzyletniej zasadniczej szkoły
zawodowej albo do czteroletniego technikum. W każdym z powiatów rozkład tej zmiennej
wyglądał inaczej. W trzech powiatach: pruszkowskim, żuromińskim i w Siedlcach niewielką
przewagę mieli uczniowie techników. W powiatach radomskim, przasnyskim i w Płocku
większość ankietowanych stanowili uczniowie zasadniczych szkół zawodowych. W powiecie
przasnyskim badanie to nie było przeprowadzone w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej,
a w powiecie radomskim – w dwuletniej.
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Wykres 2. Szkoła, do której uczęszczają respondenci – w podziale na powiaty.
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11

34
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8
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100%

57
66

Powiat przasnyski

Ogółem

60%

Trzyletnia ZSZ

46

Czteroletnie Technikum

Źródło: ankieta audytoryjna (N=581)

Ze względu na sposób doboru próby (który miał charakter zespołowy), struktura ankietowanych
ze względu na płeć oraz typ szkoły (technikum czteroletnie, dwu- i trzyletnia ZSZ) nie
odzwierciedla dokładnie struktury uczniów szkół zawodowych w powiatach. We wszystkich
badanych powiatach uczniowie techników są liczniejsi od uczniów ZSZ i stanowią (wg danych
SIO za 2010 r.) od 54% populacji w powiecie pruszkowskim do 75% w powiecie żuromińskim.

4.2. Podejście do nauki
Jak widać z poniższego wykresu, uczniowie z poszczególnych powiatów różnią się wynikami
w nauce. Najlepsze wyniki osiągają ankietowani w powiecie żuromińskim, a najgorsze
w powiecie przasnyskim, czyli zamieszkujący północną część województwa mazowieckiego, na
terenach o podobnej charakterystyce. Nie ma też związku pomiędzy odsetkiem uczniów
techników i ZSZ w poszczególnych powiatach a średnimi ocen badanych. Różnice te są więc
w dużym stopniu przypadkowe, podyktowane takimi czynnikami jak system oceniania
stosowany w konkretnych placówkach.
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Wykres 3. Średnia ocen ankietowanych z poprzedniego semestru w rozbiciu na powiaty.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=502)

Ankietowani z sześciu objętych projektem powiatów różnią się między sobą, jeśli chodzi
o średnią liczbę godzin spędzanych w szkole. Najmniej czasu w szkole spędzają uczniowie
z powiatu radomskiego – tylko 23 godziny tygodniowo. Najwięcej natomiast ci z powiatu
przasnyskiego – prawie 41 godzin.
Wykres 4. Średnia liczba godzin spędzanych przez ankietowanych w szkole i na praktykach – w podziale
na powiaty.
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Średni czas, który uczniowie spędzają na praktykach, w większości powiatów oscyluje wokół 10
godzin tygodniowo. Wyjątek stanowi powiat pruszkowski i przasnyski. W pierwszym z nich
średnia wyniosła prawie 30 godzin. Wynika to z tego, że 4 osoby z tego powiatu odpowiedziały,
że praktyki zajmują im 160 godzin tygodniowo. Po wyeliminowaniu tych odpowiedzi średnia
nadal pozostaje wyższa niż w pozostałych powiatach i wynosi prawie 16,5 godziny. Najmniej
praktyk mają uczniowie z powiatu przasnyskiego, tam średnia wyniosła 6,2 godziny.
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Wykres 5. Średnia liczba godzin praktyk – w podziale na powiaty.
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Należy pamiętać, że odpowiedzi badanych w dużym stopniu zależały tu od czynników
sytuacyjnych. Badani odnosili się najpewniej do swojej sytuacji w momencie realizacji ankiety,
a szkoły w poszczególnych powiatach mogły organizować swoim uczniom praktyki zawodowe
wcześniej lub później. Jak widać z porównania obydwu tabel, liczba godzin spędzanych przez
przeciętnego ucznia w szkole jest odwrotnie proporcjonalna do czasu spędzanego na
praktykach.

4.3. Warunki życia
Tylko w jednym z 6 powiatów liczba osób, które nie dojeżdżają do szkoły do innej miejscowości
jest wyższa niż tych, którzy dojeżdżają. Jest to powiat pruszkowski. W pozostałych – większość
mieszka w innych miejscowościach, niż się uczy.
Wykres 6. Dojeżdżanie do szkoły do innej miejscowości – w podziale na powiaty.
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Wyjątkowość wyników z powiatu pruszkowskiego należy tłumaczyć dwoma czynnikami.
Pierwszym z nich jest niska mobilność uczniów z tego powiatu. Nie tylko uczęszczają do szkół
położonych w swoich rodzinnych miastach, ale wykazują mniejszą niż pozostali ankietowani
gotowość do wyjazdu za granicę lub innej miejscowości, co przedstawione zostało w dalszej
części rozdziału.
Czynnik pierwszy jest w dużym stopniu skutkiem drugiego – położenia powiatu pruszkowskiego
w aglomeracji warszawskiej. Fakt ten oddziałuje na pruszkowski rynek edukacyjny
w dwójnasób. Po pierwsze, wpływa na aspiracje absolwentów pruszkowskich gimnazjów, którzy
wychowują się w lepiej sytuowanych rodzinach. Rodzice tej młodzieży często zatrudnieni są
w Warszawie, wykonują zawody umysłowe, a Pruszków lub Młochów traktują jako miejscowości
„sypialniane”. Od swoich dzieci oczekują oni ukończenia studiów wyższych. Młodzi ludzie
z rodzin robotniczych ulegają opiniom kolegów pochodzących z klasy średniej. Zniechęca to
młodzież do szkolnictwa zawodowego jako takiego.
Co więcej, Warszawa oferuje młodzieży, która zdecyduje się jednak na szkołę zawodową,
znacznie szerszą ofertę niż powiat pruszkowski będzie mógł kiedykolwiek zaproponować –
niezależnie od prowadzonej polityki edukacyjnej. Stąd wyjazdy młodzieży z powiatu (miast i wsi)
do warszawskich szkół zawodowych.
Sąsiedztwo Warszawy niejako więc selekcjonuje uczniów do pruszkowskich techników
i zasadniczych szkół zawodowych. Trafiają do nich młodzi ludzie przywiązani do swojej
wspólnoty lokalnej, niechętni jej opuszczaniu i dalekim dojazdom.
Osoby, które dojeżdżają do szkół z innej miejscowości, zostały zapytane o odległość, którą
pokonują każdego dnia. Najdalszą drogę do pokonania mają uczniowie z Płocka i z Siedlec:
średnio jest to powyżej 20 kilometrów. Te miasta na prawach powiatu, ze względu na swoją
wielkość i brak innych centrów edukacyjnych w najbliższym sąsiedztwie, mają dużo bogatszą
ofertę edukacyjną niż inne miejscowości w regionie. Ze względu na większe możliwości i brak
alternatyw ankietowani zdecydowali się na pokonywanie dalszej trasy. Najkrótszą drogę
pokonują uczniowie z powiatu radomskiego. W tym przypadku może to być związane z faktem,
że w tym regionie najbogatszą ofertę ma Radom, który jako miasto na prawach powiatu nie jest
częścią powiatu radomskiego. Uczniowie, którzy zdecydowali się na pokonywanie większych
odległości ze względu na najlepszą bądź bogatszą ofertę edukacyjną uczą się poza powiatem
radomskim, a ci, którzy nie podjęli takiego trudu, wybierali szkoły w mniejszych
miejscowościach, bliżej miejsca zamieszkania. Mamy więc do czynienia z sytuacją analogiczną
do tej w powiecie pruszkowskim. W obydwu powiatach kształci się młodzież stosunkowo mało
mobilna. Z tym że osadnictwo w radomskim jest bardziej rozproszone, co zmusza młodzież do
(chociażby krótkich) dojazdów.
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Wykres 7. Średnia odległość, jaką pokonują respondenci dojeżdżający do szkoły – w podziale na powiaty.
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Najbardziej liczne są rodziny respondentów z powiatu przasnyskiego. Powyżej 5 członków liczą
też gospodarstwa badanych z powiatów o charakterze wiejskim – żuromińskiego i radomskiego,
oraz Siedlec, do których bardzo duży odsetek uczniów dojeżdża ze wsi. Tak więc zróżnicowanie
między powiatami pod tym względem tłumaczyć należy właśnie miejscem zamieszkiwania
ankietowanych. Gospodarstwa wiejskie są liczniejsze ze względu na:
większe możliwości lokalowe, jakie zapewniają domy jednorodzinne,
wyższy poziom dzietności w wiejskich rodzinach,
wyższy poziom wspólnotowości i silniejsze związki rodzinne (niechęć do rozwodów
i opieka nad najstarszymi członkami rodzin).
Najmniej osób liczą gospodarstwa domowe uczniów z powiatu pruszkowskiego i Płocka, którzy
w największym stopniu zamieszkują miasta.
Wykres 8. Średnia liczba osób w gospodarstwie domowym – w podziale na powiaty.
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Z wielkością gospodarstw domowych powiązany jest poziom ich dochodów. Najzamożniejsi są
uczniowie z powiatu pruszkowskiego. Ponad połowa respondentów z tego powiatu przyznała, że
dochody ich rodziny przekraczają 3 tysiące złotych miesięcznie. Do najbiedniejszych należą
uczniowie z powiatu radomskiego. Ponad 60 procent gospodarstw domowych ma dochody
nieprzekraczające 2 tysięcy złotych. W pozostałych powiatach odpowiedzi zbliżone są do
średniej w całej zbiorowości. Na sytuacji badanych ponownie odciska piętno charakter
zamieszkiwanych przez nich miejscowości – wiejski i małomiasteczkowy lub miejski.
Wykres 9. Dochody gospodarstw domowych – w podziale na powiaty.
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Niestety, z porównania danych dotyczących wielkości gospodarstw domowych w powiatach
i dochodów tych gospodarstw nasuwa się niezbyt optymistyczny wniosek: większa liczba
członków gospodarstwa domowego, które generują wszak większe potrzeby finansowe, wiąże
się z niższymi dochodami gospodarstw. Czyni to badanych z powiatów wiejskich jeszcze bardziej
upośledzonymi finansowo.
Podobne tendencje zaobserwować można, jeśli chodzi o dostęp do Internetu. W powiecie
pruszkowskim tylko 2 procent respondentów nie ma go w domu, podczas gdy w radomskim jest
to prawie ¼ ankietowanych, a w powiecie przasnyskim – 1⁄5. Dostęp do Internetu jest związany
z dochodami: im są one mniejsze, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w domu nie ma
Internetu. Dlatego w tych powiatach, które są uboższe (i wiejskie) mniej ankietowanych ma
w domu komputer z dostępem do Internetu.
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Wykres 23. Dostęp do Internetu – w podziale na powiaty.

0%

20%

40%

Powiat pruszkowski
Powiat radomski

60%

80%

100%

98

2

76

24

Płock

90

10

88

Siedlce
Powiat przasnyski

12

80

Powiat żuromiński

87

Ogółem

87

tak

20
13
13

nie
Źródło: ankieta audytoryjna (N=578)

Najważniejszym czynnikiem różnicującym poziom dobrobytu uczniów z objętych badaniem
powiatów jest wiejski lub miejski ich charakter podregionu, który zamieszkują.

4.4. Opinie o szkołach
Uczniowie poszczególnych powiatów różnią się miedzy sobą w ocenach szkół, do których
uczęszczają. Na przedstawionym niżej wykresie widać, że najwyższe oceny we wszystkich
poruszanych kwestiach wystawili ankietowani z powiatu radomskiego. Największe zróżnicowanie
odpowiedzi dotyczy współpracy szkół z pracodawcami i firmami. Najlepiej oceniana jest ona
w powiecie radomskim, a najgorzej w przasnyskim.
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Wykres 11. Średnia ocena szkoły przez respondentów – w podziale na powiaty.
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W przypadku powiatu pruszkowskiego najwięcej osób deklaruje, że uczestniczyło w praktykach
bądź stażu organizowanym przez szkołę – 98% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi.
Innym powiatem, w którym znaczna większość uczniów brała udział w praktykach, jest powiat
żuromiński (86 procent ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi). Dla porównania w powiecie
przasnyskim tylko 45 procent uczniów uczestniczyło w praktykach. Nie dziwi więc fakt, że
uczniowie z tego powiatu najgorzej ocenili swoją szkołę pod katem współpracy z pracodawcami.
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Wykres 12. Udział w praktykach – w podziale na powiaty.
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Odbyte praktyki najlepiej ocenili uczniowie z Płocka i z Siedlec, a najgorzej z powiatu
pruszkowskiego i radomskiego. W przypadku pozostałych powiatów odpowiedzi są zbliżone do
odpowiedzi we wszystkich badanych regionach. Można więc wnioskować, że w powiatach, w
których praktyki zawodowe organizowane są na szerszą skalę, są najgorzej oceniane.

Wykres 13. Ocena odbytych praktyk – w podziale na powiaty.
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Nasuwają się dwie hipotezy na wyjaśnienie tego faktu:
1.

W powiatach, w których praktyki zawodowe są chętniej organizowane, mniej dba się o
ich jakość.
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2. W niektórych powiatach uczniowie są silniej przymuszani do udziału w praktykach
zawodowych, czasami wbrew własnej woli, co powoduje niską ich ocenę.
3. Uczniowie z powiatów, w których praktyki organizowane są rzadziej, bardziej doceniają
tę okazję do zapoznania się z realiami rynku pracy.
Nie ma niestety możliwości zweryfikowania na podstawie zgromadzonych danych, czy któraś z
tych hipotez jest prawdziwa. Można jedynie posłużyć się odpowiedziami na pytanie o
podejmowanie pracy zarobkowej przez ankietowanych, poza godzinami praktycznej nauki
zawodu. Okazuje się bowiem, że badani z powiatów, w których częściej organizowano praktyki
– a ich ocena była niższa, częściej podejmowali pracę zarobkową. Najczęściej czynili to
uczniowie z powiatów pruszkowskiego i radomskiego. Ich chęć do pracy świadczy, że udział w
praktykach nie powinien być dla nich obowiązkiem przykrym, choć z drugiej strony mogą oni
być niechętni do pracy bezpłatnej.
Wykres 14. Podejmowanie pracy zarobkowej – w podziale na powiaty.
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Informacje dotyczące praktyk i podejmowania pracy zarobkowej pokazują, że uczniowie
z powiatu pruszkowskiego mieli najwięcej godzin praktyk, najwięcej z nich odbywało praktyki
i częściej niż ich koledzy z innych powiatów podejmowali pracę zarobkową. Można więc uznać,
że do tej pory zdobyli najwięcej doświadczenia, które jest przydatne w poszukiwaniu pracy.
Warto też zauważyć, że osoby z tego powiatu najlepiej oceniają swoje szanse na znalezienie
pracy w wyuczonym zawodzie. Dla kontrastu w powiecie przasnyskim uczniowie najmniej czasu
poświęcali na udział w praktykach, najrzadziej brali w nich udział i rzadko podejmowali pracę
zarobkową, a więc ich doświadczenie jest najmniejsze. Mimo to nie oceniają swoich szans na
znalezienie pracy gorzej niż uczniów z innych powiatów.
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4.5. Kontakt z instytucjami rynku pracy
Kontakt z doradcą zawodowym miało najmniej osób z powiatów radomskiego i przasnyskiego
(tylko po 2%). W Siedlcach, Płocku i w powiecie pruszkowskim z doradcą do tej pory zetknęło
się około 40% uczniów.
Wykres 15. Kontakt z doradcą zawodowym – w podziale na powiaty.
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Do tej pory z powiatowym urzędem pracy miało kontakt 17% wszystkich przebadanych osób.
W powiecie pruszkowskim odsetek ten jest największy i wynosi prawie 50%. Dla porównania:
najmniej osób kontaktowało się z powiatowym urzędem pracy w powiatach radomskim i
przasnyskim – kolejno 3 i 4 procent. Jest to bardzo duża różnica między poszczególnymi
powiatami.
Wykres 16. Kontakt z powiatowym urzędem pracy – w podziale na powiaty.
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Także w powiecie pruszkowskim najwięcej osób miało kontakt z ochotniczym hufcem pracy –
30%. Podobnie jak we wcześniejszych pytaniach najmniej osób korzystało z usług tej instytucji
w powiatach przasnyskim i radomskim.
Wykres 17. Kontakt z ochotniczym hufcem pracy – w podziale na powiaty.
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Z danych tych wynika, że są powiaty, w których współpraca szkół zawodowych z instytucjami
rynku pracy i aktywność tych ostatnich wobec młodzieży jest wyraźniejsza. Trudno jednak
znaleźć czynniki obiektywne, które wyjaśniałyby te różnice. Najpewniej wiele zależy tu od
aktywności pracowników PUP i OHP oraz ich relacji z dyrekcją szkół.

4.6. Wizja przyszłości
Swoje szanse na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie nagorzej oceniają uczniowie
z powiatu żuromińskiego i radomskiego. A najlepiej z powiatu pruszkowskiego. Różnica ta może
wynikać ze stóp bezrobocia, które są najwyższe w tych powiatach, w których uczniowie gorzej
oceniają swoje szanse na zalezienie pracy.
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Wykres 10. Ocena szans na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie – w podziale na powiaty.
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Źródło: ankieta audytoryjna (N=596)

Zamiar podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie deklaruje najwięcej osób z powiatów
pruszkowskiego i przasnyskiego, a najmniej z powiatu radomskiego. W pozostałych powiatach
odpowiedzi są zbliżone do odpowiedzi wszystkich ankietowanych.
Wykres 20. Zamiar podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie – w podziale na powiaty.
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Źródło: ankieta audytoryjna (N=591)

W powiecie przasnyskim najwięcej osób ma sprecyzowane plany dotyczące ewentualnego
wyjazdu za granicę, tylko 25% osób nie podjęło w tej kwestii żadnej decyzji. Najwięcej też osób

27

z tego powiatu planuje wyjechać z kraju po ukończeniu szkoły. W powiecie pruszkowskim jest
najmniej osób, które mają zamiar wyjechać za granicę, niewiele osób z powiatu żuromińskiego
ma takie plany. W obu tych powiatach aż 43 procent osób wie, że chciałoby zostać w kraju po
ukończeniu szkoły.
Wykres 18. Zamiar wyjazdu za granicę po ukończeniu szkoły – w podziale na powiaty.
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Źródło: ankieta audytoryjna (N=602)

We wszystkich powiatach można zauważyć, że jest większy odsetek ludzi, którzy nie mają
jeszcze planów dotyczących wyjazdu do innej miejscowości niż w przypadku wyjazdu za
granicę. Najwięcej osób zdecydowanych jest w powiecie przasnyskim, połowa ankietowanych
z tego powiatu chce wyjechać z rodzinnej miejscowości. Obszarem, w którym chce zostać
najwięcej badanych, jest powiat pruszkowski.
Wykres 19. Zamiar wyjazdu do innej miejscowości po ukończeniu szkoły – w podziale na powiaty.
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Gotowość do codziennego dojeżdżania do pracy najrzadziej deklarują osoby uczące się
w Płocku, a najczęściej z: Siedlec, powiatu radomskiego i przasnyskiego. Takie odpowiedzi
ankietowanych mogą wynikać z wielu czynników. Gotowość do codziennego dojeżdżania może
być związana z szansami na znalezienie pracy w miejscu zamieszkania, z gotowością do
przeprowadzenia się do innej miejscowości oraz z możliwościami dojeżdżania do innej
miejscowości. Biorąc pod uwagę fakt, że w celu podjęcia pracy podróżuje się z reguły
z mniejszych miejscowości do większych miast, należy zwrócić uwagę, że do takich miast
w województwie mazowieckim, poza Warszawą, należą: Radom, Płock i Siedlce. Można uznać,
że osoby, które uczą się w Siedlcach, są gotowe dojeżdżać do pracy nie tylko do Siedlec, ale też
do Warszawy, ze względu na bardzo dogodne połączenia komunikacyjne.
Wykres 21. Gotowość do dojeżdżania codziennie do pracy – w podziale na powiaty.
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Źródło: ankieta audytoryjna (N=586)

4.7. Styl życia
Powiaty różnią się między sobą w kwestii religijności młodych ludzi pobierających naukę
w szkołach zawodowych. W Siedlcach uczniowie uczestniczą w nabożeństwach i spotkaniach
religijnych średnio ponad 3 razy w ciągu miesiąca, podobnie jest w powiecie radomskim.
Najrzadziej na tego rodzaju spotkania uczęszczają uczniowie z powiatu pruszkowskiego
i z Płocka.
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Wykres 22. Udział w nabożeństwach i spotkaniach o charakterze religijnym – w podziale na powiaty.

0
Powiat pruszkowski

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1,57
3,01

Powiat radomski

Płock

1,59
3,29

Siedlce

Powiat przasnyski
Powiat żuromiński

3,5

2,54
2,36
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Ponownie wyróżniają się tutaj powiaty o najbardziej miejskim charakterze. Ciekawe są wysokie
wyniki dotyczące Siedlec, lecz – jak wspomniano wyżej – duży jest tu odsetek uczniów
dojeżdżających do szkół ze wsi.

4.8.

Wnioski
Najważniejszy wniosek płynący z porównania badań ankietowych przeprowadzonych
w powiatach: pruszkowskim, przasnyskim, radomskim, żuromińskim oraz miastach Płock
i Siedlce jest taki, że trudno znaleźć regularności łączące powiaty o podobnej charakterystyce.
Może być to efektem sposobu realizacji badań opartego na doborze zespołowym. Możliwe
również, że każda z tych jednostek terytorialnych cechuje się na tyle wyraźną specyfiką, że
wpływa na to na uzyskane wyniki.
Najłatwiej podobieństwa uchwycić można pomiędzy dwoma powiatami grodzkimi – Siedlcami
i Płockiem. Są one ośrodkami edukacyjnymi, mają bogatą ofertę nauczanych zawodów
i przyciągają uczniów z odległych często miejscowości – średnia odległość miejsc zamieszkania
uczniów od miejsc nauki była w nich największa, a większość uczniów dojeżdża do szkół
z obszarów wiejskich. Jednak te podobieństwa nie przekładają się już na gotowość badanych do
dojeżdżania w przyszłości do pracy. Uczniowie szkół siedleckich bardzo często wskazywali
odpowiedź, że gdyby była taka potrzeba, mogą do pracy dojeżdżać, uczniowie szkół płockich
czynili to najrzadziej.
Podobne różnice obserwujemy pomiędzy dwoma kolejnymi powiatami, w których spodziewać by
się można podobieństw w wynikach ankiety – przasnyskim i żuromińskim. Badani z tego
pierwszego deklarują dużą mobilność – poważny odsetek z nich planuje wyjazd za granicę bądź
do innej miejscowości. Ankietowani ze szkół powiatu żuromińskiego wykazywali najmniejszą
gotowość do opuszczania kraju.
Najsilniej wyróżniającym się powiatem jest pruszkowski. Badanych, którzy pobierają w nim
naukę, cechuje lepsza sytuacja materialna i większy wymiar praktycznej nauki zawodu niż
w przypadku ankietowanych z pozostałych pięciu powiatów. Tylko w nim większość badanych
stanowiły osoby, które zamieszkiwały w tych samych miejscowościach, w których mieściły się
ich szkoły. Najsilniejszym czynnikiem warunkującym sytuację uczniów szkół zawodowych
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w powiatach województwa mazowieckiego wydaje się więc odległość od Warszawy. Innym
ważnym czynnikiem jest – jak już wspomniano – to, czy powiat ma grodzki charakter.
Z porównania wyników w powiatach wynika również, że uczniowie wykazują pewną
racjonalność w ocenie swoich możliwości na rynku pracy. Okazało się bowiem, że badani
z powiatów o wyższym poziomie bezrobocia gorzej oceniają szanse na zalezienie pracy
w wyuczonym zawodzie niż ankietowani pobierający naukę w powiatach o niższym bezrobociu.
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5.

Wyniki badania w powiecie pruszkowskim

5.1.

Kim są uczniowie
Czytając cały niniejszy rozdział, należy mieć na uwadze, że:
1. segmenty elastycznych i zdecydowanych nie obejmują całej próby,
2. ponieważ niektórzy badani nie udzielili odpowiedzi na część pytań – co jest często
występującym mankamentem badań realizowanych techniką ankiety audytoryjnej.
Stąd też w poniższych opisach odnosimy liczbę osób, które wskazały określoną odpowiedź z
listy, do wszystkich, które odpowiedziały na dane pytanie.
W powiecie pruszkowskim większość ankietowanych to mężczyźni. W grupie 56 osób znalazło
się tylko 16 kobiet. W segmencie zdecydowanych było ich 10 z 32, a wśród elastycznych – 3 z
17.
Wykres 1. Płeć respondentów.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Wśród ankietowanych znalazły się osoby w wieku od 16 do 21 lat. Średnia w całej grupie
wynosi 19,7. Najbardziej liczna jest grupa dwudziestolatków – na 55 badanych jest ich 38.
Na 56 osób aż 32 uczą się w czteroletnich technikach, 15 – w trzyletnich zasadniczych szkołach
zawodowych, a 9 – w dwuletnich zasadniczych szkołach zawodowych. W segmencie
elastycznych jest 6 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i 11 uczniów z techników, a wśród
zdecydowanych – 13 z zasadniczych szkół zawodowych i 19 z techników.
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Wykres 2. Szkoła respondentów.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Najpopularniejszym kierunkiem kształcenie wśród badanych jest budownictwo. Taką odpowiedź
wskazało 22 ankietowanych z 54 osób przebadanych. Innym, często wskazywanym profilem
przez ankietowanych, jest zawód mechanik, w tym też mechanik samochodowy (13 osób
przygotowuje się do tego zawodu).
Tabela 4. Profil kształcenia respondentów.

elastyczni
budowniczy
fryzjer
kucharz małej gastronomii
kucharz
mechanik (też samochodowy)
sprzedawca
technolog robót wykończeniowych
inne

zdecydowani
9
3
0
1
2
1
0
1

ogółem
11
5
2
0
11
1
0
1

22
8
2
2
13
4
1
2

Źródło: ankieta audytoryjna (N=54)

Deklarowana średnia ocen uczniów z poprzedniego semestru wynosiła od 2,0 do 6,0. Najwięcej
osób (17 z 51) odpowiedziało, że równa się ona 3,0. W całej zbiorowości wyniosła 3,45.
W segmencie zdecydowanych było to 3,7, a wśród elastycznych – 3,2.
Na pytanie o liczbę godzin spędzanych w szkole w ciągu tygodnia najczęściej pojawiała się
odpowiedź: 30 godzin. Wszystkie odpowiedzi są z przedziału od 2 do 45 godzin. Ankietowani
średnio spędzają w szkole około 25 godzin. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią zarówno
w całej zbiorowości, jak i w obu segmentach było 40 godzin. Osoby z segmentu elastycznych
na pobyt w szkole poświęcają średnio około 28,4 godziny, a ci z segmentu zdecydowanych
mniej o około 5 godzin, czyli 23,3.
Przedmioty zawodowe to około 11,3 godzin tygodniowo. Najczęściej uczniowie deklarowali,
że zajmują im one 12 godzin. W segmencie osób elastycznych średnia godzin przedmiotów
zawodowych wynosi 12,3, a wśród zdecydowanych – 10,8.
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Na praktykach ankietowani spędzali średnio około 16,5 godziny tygodniowo. Najwięcej (10 z 44)
osób deklaruje, że nie odbyło w ogóle praktyk (zero godzin). Pozostałe odpowiedzi wahają się w
przedziale od 1 do 50. Zdecydowani średnio na praktykach spędzają 17,1, a elastyczni – 18,4.
Uczniowie z techników odpowiadali, że na praktykach spędzają od 0 do 10 godzin, z czego 10
osób z 21 odpowiedziało, że w ogóle (zero). Osoby uczące się w zasadniczych szkołach
zawodowych wskazywały odpowiedzi od 8 do 50 godzin.
Spośród 51 ankietowanych aż 21 osób uczestniczyło w praktykach organizowanych przez
Centrum Kształcenia Praktycznego. W segmencie elastycznych – 7 z 17, a wśród
zdecydowanych – 12 z 31. Wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych tylko 3 osoby z 22
przebadanych uczestniczyły w tego rodzaju zajęciach, a wśród uczniów techników ponad
połowa – 18 z 32.
Wykres 3. Uczestnictwo w zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=54)

Spośród 52 respondentów blisko połowa (24 osoby) dojeżdża do szkoły w innej miejscowości, w
segmencie zdecydowanych jest to 14 osób na 32, a wśród elastycznych – 8 na 17. Osoby
dojeżdżające mają do pokonania od 1 km do 40 km, średnia wynosi 16 km. Taka sama co
ogółem jest średnia liczba pokonywanych kilometrów w segmencie zdecydowanych. Wśród
elastycznych jest to 14 km.
Wykres 4. Dojeżdżanie do szkoły do innej miejscowości.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=52)
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Większość ankietowanych to mieszkańcy dużych miast liczących powyżej 50 tysięcy
mieszkańców (17 z 55 osób). Niemal tak samo liczną grupę stanowią mieszkańcy wsi (15 z 55).
Pozostali zamieszkują miasta mające od 5 do 50 tysięcy mieszkańców. Jak widać na poniższym
wykresie rozkład tej zmiennej jest podobny w obu segmentach.
Wykres 5. Wielkość miejsowości zamieszkania.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)

Warto zauważyć, że 28 osób zadeklarowało, że nie dojeżdża do innej miejscowości do szkoły.
Tylko 17 zaznaczyło odpowiedź, że mieszka w mieście, które liczy powyżej 50 tysięcy
mieszkańców, do których zalicza się Pruszków. Można więc założyć, że 15 uczniów z grupy
niedojeżdżających mieszka w Pruszkowie i nie wie, jaka jest wielkość ich miejscowości
zamieszkania. Sugerować to może małą wiedzę ankietowanych o swoim regionie.
Tabela 5. Wielkość miejscowości zamieszkania, a dojeżdżanie do szkoły.

Wielkość miejscowości zamieszkania
wieś
Czy
dojeżdżasz
do szkoły?
Ogółem

20 000 –
50 000

5 000 –
20 000

< 5000

Ogółem
> 50 000

tak

14

2

3

2

3

24

nie

0

0

5

10

13

28

14

2

8

12

16

52

Źródło: ankieta audytoryjna (N=52)
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Gospodarstwa domowe ankietowanych liczą średnio po 4 członków. Rodziny mają od 2 do
9 osób, z czego skrajnych odpowiedzi jest kilka. Najwięcej osób twierdzi, że należą do
4-osobowych rodzin (21 osób z 50).
Największa grupa uczniów wskazywała, że 2 osoby z ich rodzin pracują i że 1 osoba się uczy
(kolejno 26 z 50 odpowiedzi i 23 z 49). Średnio w każdym gospodarstwie są 2 osoby pracujące
i 2 uczące się.
Poniższy wykres pokazuje skład gospodarstw domowych. Większość ankietowanych pochodzi
z rodzin nuklearnych.
Wykres 6. Skład gospodarstwa domowego.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=49)

Najwięcej matek ankietowanych na wykształcenie zawodowe (20 z 55), 16 ma wykształcenie
średnie, 7 – wyższe, a 3 – podstawowe. Wśród ojców także najczęściej występuje wykształcenie
zawodowe (20 na 38), ponadto 11 ma wykształcenie średnie, 1 – wyższe i 6 – podstawowe.
Rozkład tej zmiennej jest podobny we wszystkich segmentach.
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Wykres 7. Wykształcenie rodziców.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=46; N=38)

Najwięcej matek wykonuje pracę fizyczną (28 z 44), zaś 10 pracuje umysłowo, a 6 jest
bezrobotnych. Zmienna ta ma podobny rozkład dla obu segmentów. Większość ojców pracuje
fizycznie – 29 z 37, 4 pracuje umysłowo i 4 jest bezrobotnych.
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Wykres 8. Praca rodziców.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=44; N=37)

Najpopularniejszym wyuczonym zawodem wśród matek respondentów była pielęgniarka oraz
kucharka (po 3 osoby z 26). Obecnie najwięcej kobiet pracuje jako pielęgniarka (3 z 20).
Ojcowie kończyli szkoły najczęściej z zawodem mechanika (8 z 23), dziś najwięcej z nich
pracuje jako kierowca (9 z 19).
Tylko 1 osoba z 48 wskazała, że dochód ich rodziny wynosi poniżej 500 złotych. Jedna wybrała
też przedział od 500 do 1000 złotych, 7 uczniów zaznaczyło odpowiedź od 1000 do 1500
złotych, 7 – od 1500 do 2000 złotych, 6 – od 2000 do 3000 złotych, 9 – od 3000 do 4000
złotych i 17 umieściło się w ostatniej grupie – powyżej 4000złotych. Można zauważyć, że
ankietowani pochodzą z dość zamożnych rodzin, mało jest osób, które twierdzą, że dochody ich
rodzin są mniejsze niż tysiąc złotych. Osoby z segmentu elastycznych są bogatsi niż ich koledzy
z segmentu zdecydowanych.
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Wykres 9. Łączny dochód wszystkich osób będących członkami gospodarstwa domowego.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=48)

Beneficjentami Ośrodka Pomocy Społecznej jest 8 rodzin z 50 respondentów. Ze wsparcia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie korzysta tylko 5 gospodarstw domowych. Co ciekawe –
równie często z pomocy tych instytucji korzystają rodziny, których dochód nie przekracza 2000
tysięcy, co rodziny, których zsumowane dochody przekraczają tę kwotę.
Spośród 50 ankietowanych tylko 3 zadeklarowały, że któryś z członków ich rodziny przebywa
za granicą w celach zarobkowych.
Tylko 1 osoba z 50 ma orzeczenie o niepełnosprawności.

5.2.

Wybór szkoły
Ankietowani decydowali się na wybór właśnie tej szkoły przede wszystkim ze względu
na możliwość zdobycia konkretnego zawodu (44 osoby spośród 57 wskazało taką odpowiedź). Z
kolei drugim istotnym powodem dla respondentów było położenie szkoły, chodzi tu o bliskość
miejsca zamieszkania (21 wskazań). Dla uczniów z segmentu zdecydowanych najważniejszym
czynnikiem była możliwość zdobycia konkretnego zawodu: z 32-osobowej grupy 30
respondentów wskazało taką odpowiedź. W segmencie elastycznych do najważniejszych
powodów, poza możliwością nauczenia się konkretnego zawodu (8 z 17), ankietowani zaliczyli
bliskość miejsca zamieszkania (7 odpowiedzi).
Bliskość miejsca zamieszkania wydawać się może prozaiczną przesłanką przy podejmowaniu
wyboru, lecz trud codziennych wypraw do szkoły, gdy ta jest znacznie oddalona, jest bardzo
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ważnych argumentem z praktycznego punktu widzenia. Dla rodziców to też istotne, gdyż daje
im większe poczucie bezpieczeństwa. Matka jednego z uczniów zaliczonych do segmentu
elastycznych mówi:
Ponieważ ta szkoła jest bardzo blisko, to też jest duży plus dla uczniów, ponieważ uczniowie
wybierają zawsze najbliższy punkt. Nie muszą dojeżdżać, nie muszą wcześnie wstawać, a dojazdy
są uciążliwe. Tym bardziej że teraz remontują tę trasę. Ja sama dojeżdżam i wiem, jakie to są
dojazdy do pracy. Bardzo dobrze, że jest szkoła w pobliżu. Jestem zadowolona, że nie musieli
dojeżdżać albo dochodzić kilka kilometrów.

Szkoła blisko miejsca zamieszkania to, jak wynika z wywiadów, też większe poczucie
bezpieczeństwa i kontroli nad działaniami dziecka niż w przypadku oddalonej szkoły. Ta sama,
co cytowana wyżej, matka mówi:
Ja twierdzę, że szkoła w Warszawie też może mieć wpływ na zachowanie dziecka. Kończy się na
paleniu, piciu. Mój mąż chodził do Warszawy, to tego się nauczył – palenia, picia. To jest cała
Warszawa, stolica, są zbieraniny z każdej miejscowości, każdego poziomu osoby. Ja wolę, żeby tu
byli blisko.
Wykres 10. Powody wybrania właśnie tej szkoły po ukończeniu gimnazjum.
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Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)
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ogółem

Na 57 respondentów aż 54 jest zadowolonych z wybranej szkoły. Tylko 3 osoby są
niezadowolone z podjętej decyzji, z czego 2 są z segmentu elastycznych, a 1 ze
zdecydowanych.
Wykres 11.Stopień zadowolenia z wybranej szkoły.
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Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)

Zadowolenie z wybranej szkoły ankietowani najczęściej argumentowali dobrym poziomem
nauczania. Odpowiedziało tak 9 z 30 uczniów. Była to też najpopularniejsza odpowiedź w obu
omawianych segmentach.
Wykres 12.Przyczyny zadowolenia bądź niezadowolenia z wybranej szkoły.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=31)
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Większość respondentów zadeklarowała, że gdyby mieli taką możliwość, to po raz kolejny
wybraliby tę samą szkołę. Tylko 1 osoba stwierdziła, że nie, zaś 18 nie potrafiło określić, czy
chciałaby powtórzyć swój wybór. W segmencie zdecydowanych 24 uczniów z 36 powtórnie
wybrało by tą samą placówkę, a wśród elastycznych 9 z 17. Możemy więc stwierdzić, że osoby
z segmentu zdecydowanych są bardziej usatysfakcjonowane ze swoich wyborów niż ich koledzy
z segmentu elastycznych. Świadczy o tym częściej wyrażana chęć podjęcia takiej samej decyzji
po raz kolejny.
Wykres 13. Powtórny wybór tej samej szkoły.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)

Najpopularniejszą przyczyną wyboru właśnie takiego kierunku kształcenia są: zainteresowanie
związane z danym zawodem (32 odpowiedzi z 56), nadzieja na łatwe znalezienie pracy
w danym zawodzie (29 wskazań) oraz na dobre zarobki (28). Osoby z segmentu elastycznych
jako przyczynę wyboru tego właśnie kierunku najczęściej wskazywali: łatwość zarobienia
pieniędzy (9 odpowiedzi) oraz znalezienia pracy w tym zawodzie (8 odpowiedzi). Dla z uczniów
z segmentu zdecydowanych najważniejsze okazały się zainteresowania związane z zawodem
(26 odpowiedzi).
O „elastyczności” uczniów zaklasyfikowanych do segmentu elastycznych świadczyć może
poniższa wypowiedź. Ukazuje ona swoistą opozycję między zdecydowanymi a elastycznymi. Gdy
ci pierwsi dokonują wyborów związanych z zainteresowaniami, ci drudzy łatwo ulegają innym
czynnikom. Jeden z badanych tak opowiada o tym, jak wybrał kierunek kształcenia:
Po pierwsze to, że miałem blisko, nie musiałem dojeżdżać. Koledzy mi trochę zaproponowali. Na
początku miałem iść do tej samej szkoły, tylko że do technikum ochrony środowiska, ale kolega
powiedział: Oj stary, co się będziesz męczył. Tam będzie chemia, biologia. Idź lepiej do
informatycznej. Będziesz miał informatykę i trochę fizyki.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzice nie stanowili dla uczniów przyczyny wyboru określonej
szkoły. Nie należy przez to rozumieć, że nie interesowali się planami własnych dzieci czy z nimi
o tym nie rozmawiali, a raczej że chcieli pozwolić im na niezależny wybór, by same poniosły
tego konsekwencje. Taka postawa rodziców zasługuje na uznanie. Jedna z matek, mimo że
wybór syna nie do końca odpowiadał jej wskazówkom, mówi:
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Ja mogłam tylko pomóc. Raczej mogłam proponować, żeby do ochrony środowiska szedł, bo to
jest dobra praca. Ochrona środowiska teraz jest ważna. Widzi Pan, jakie u nas zaśmiecenie
środowiska jest. Ale syn zadecydował informatyczne, no to na informatyczne. Nie sprzeciwiałam
się. Wybór należał do niego. Nie mogę mu narzucać woli swojej, żeby zdecydował się na to, co on
nie chce, bo byłby niezadowolony. A tak jest zadowolony, bo wybrał sobie, to co chce.
Interesował się komputerami.

Aktywniejszą rolę odgrywali rodzice, gdy idzie o typ szkoły – liceum, technikum czy zasadnicza
szkoła zawodowa. Są oni bardziej niż dzieci świadomi konsekwencji typu uzyskanego
wykształcenia, ale i wydają się znać możliwości dzieci.
Przede wszystkim myślałam tak, że jeżeli chodzi do liceum, znam jego możliwości, wiedziałam, że
na studia to się tak w pierwszym rzucie nie porwie. Musi do tego dorosnąć. Taki jest, do wielu
rzeczy musi dorosnąć. A te parę lat, jak kończył gimnazjum, to jeszcze w głowie fiu bzdziu.
Dlatego mu doradzałam technikum. Bo mówię zawsze wykształcenie średnie i jakiś zawód, co jest
w przypadku facetów bardzo ważne, bo dziewczyny jakoś inaczej do tego podchodzą. Dlatego mu
zasugerowałam technikum.

Cechą w dużej mierze decydującą o wybieranym zawodzie, zarówno wśród elastycznych, jak i
zdecydowanych były wysokie zarobki. Mówi o tym jeden z uczniów:
A dlaczego ten zawód?
Budowlaniec?
Tak. Budowlaniec.
Przyszłościowy. Dobrze się zarabia. Dobre firmy. Jakbym miał dyplom technika, to wiadomo…
lepszy start by był w byle jakiej pracy. Potem by można było awansować, dodatkowe kursy robić
w tym kierunku.
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Wykres 14. Przyczyny wybrania właśnie tego kierunku kształcenia.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Tylko 2 osoby z 55 są niezadowolone z wybranego kierunku. Pozostali są bardzo zadowoleni
(24) lub raczej zadowoleni (29) z podjętej decyzji. W segmencie zdecydowanych wszyscy są
zadowoleni, w segmencie elastycznych 2 osoby są niezadowolone. Uczniowie technikum są
bardziej zadowoleni z wybranego przez siebie kierunku niż osoby z zasadniczych szkół
zawodowych.
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Wykres 15. Poziom zadowolenia z wybranego kierunku kształcenia.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)

Jako przyczyny swojego zadowolenia respondenci wymieniali takie powody jak to, że lubią ten
zawód oraz uważają, że łatwo znaleźć pracę w wybranym zawodzie. Na obie odpowiedzi
wskazało po 8 osób z 19 respondentów. Osoby z segmentu zdecydowanych najczęściej swoje
zadowolenie argumentowały tym, że uważają dany zawód za interesujący, a osoby elastyczne
tym, że praca w danym zawodzie jest dochodowa. Przyczyny wybrania konkretnego zawodu i
powody zadowolenia z wyboru są zatem podobne. Oznacza to, że czynniki te są rzeczywiście
ważne dla uczniów w ich wyborach edukacyjnych.
Wykres 16. Przyczyny zadowolenia bądź niezadowolenia z wybranego kierunku.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=19)
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Większość respondentów po raz kolejny wybrałaby ten sam zawód. Na 57 osób aż 40 wskazało
taką odpowiedź. W segmencie zdecydowanych na 32 osoby aż 30 twierdzi, że dokonałoby
takiego samego wyboru, a pozostałe 2 osoby nie mają w tej kwestii opinii. Wśród elastycznych
na 17 osób tylko 5 wybrałoby ten sam kierunek. Uczniowie, którzy są zadowoleni z wybranego
przez siebie kierunku, częściej są przekonani, że wybraliby ten zawód ponownie. Widzimy więc,
że osoby z segmentu zdecydowanych, które oparły swoje decyzje dotyczące wyboru kierunku
na własnych możliwościach, są z nich bardziej usatysfakcjonowani niż osoby z segmentu
elastycznych. Oni z kolei zdeterminowali swój wybór głównie subiektywną oceną rynku pracy,
co wiąże się nie tylko z ryzykiem związanym z niestabilnością rynku, ale też z tym, że może się
okazać, że znaleziona praca, nawet bardzo dochodowa, nie daje wystarczającej satysfakcji.
Wykres 17. Powtórny wybór tego samego kierunku.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)

Większość respondentów ocenia swoje szanse na znalezienie pracy w zawodzie na duże,
łączenie w taki sposób odpowiedziało 46 uczniów z 57 badanych. Tylko 8 ankietowanych ocenia
swoje szanse jako ani małe, ani duże, a 3 jako raczej małe. Osoby, które są zadowolone z
wybranego przez siebie kierunku, oceniają lepiej swoje szanse na znalezienie pracy w
wyuczonym zawodzie. W obu segmentach rozkład zmiennych jest podobny. Ankietowani
oceniają swoje szanse na duże, ponieważ uważają, że jest zapotrzebowanie na rynku na osoby
z ich kompetencjami (16 odpowiedzi z 32). Można zatem uznać, że ich rozumowanie jest jak
najbardziej logiczne i uprawnione.
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Wykres 18. Ocena szans na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie po ukończeniu szkoły.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)

Najwięcej ankietowanych w takim samym stopniu lubi przedmioty zawodowe i ogólne (21 osób
z 57 zaznaczyło taką odpowiedź). Natomiast 13 woli przedmioty ogólne, a 23 – zawodowe.
Jeżeli chodzi o ocenę przydatność przedmiotów, to na 57 odpowiadających 18 wskazuje, że
przedmioty zawodowe tak jak ogólne są równie przydatne. Aż 29 uczniów uważa przedmioty
zawodowe za bardziej przydatne, a tylko 9 za takie uważa przedmioty ogólne. Porównując
oceny osób z obu segmentów, można zauważyć, że przedmioty ogólne są lepiej oceniane przez
osoby z segmentu elastycznych niż zdecydowanych. To, czy ankietowani lubią dane przedmioty,
przekłada się na ich ocenę przydatności i odwrotnie – te przedmioty, które respondenci uważają
za przydatne, te lubią bardziej.
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Wykres 19. Przedmioty lubiane i uznawane za bardziej przydatne przez respondentów.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=57; N=56)

5.3.

Ocena szkoły
Spośród 57 ankietowanych aż 42 ocenia teoretyczne przygotowanie do zawodu jako wysokie.
Natomiast 15 osób wystawiło swojej szkole w tej kwestii ocenę niską. W segmencie
zdecydowanych na 32 osoby tylko 7 ocenia nisko przygotowanie teoretyczne, a pozostałe 24
osoby oceniają je wysoko. Wśród uczniów należących do segmentu elastycznych 12 ocenia ten
aspekt wysoko, a 5 – nisko. Rozkład odpowiedzi jest zatem podobny.
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Wykres 20. Ocena teoretycznego przygotowania do zawodu.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)

Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu oceniane jest gorzej niż teoretyczne. Na 57
osób aż 36 uważa, że szkoła przygotowuje ich w stopniu bardzo wysokim bądź raczej wysokim
do pracy, a 21 osób wystawiło ocenę niską. Na 17 osób z segmentu elastycznych aż 12 ocenia
je jako wysokie, a 5 jako niskie, podczas gdy w segmencie zdecydowanych na 32 osoby 18
wystawiło wysoką, a 14 – niską.

Wykres 21. Ocena praktycznego przygotowania do zawodu.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)

Uczniowie wysoko oceniają praktyczną wiedzę nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Z 57 ankietowanych tylko 5 uważa, że wiedza ta jest niska. Rozkład odpowiedzi w obu
segmentach jest bardzo zbliżony do siebie.
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Wykres 22. Ocena praktycznej wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)

Spośród 57 ankietowanych 40 ocenia wysoko współpracę szkół z pracodawcami i firmami.
W segmencie elastycznych 13 z 17 wystawiło taką ocenę, a wśród zdecydowanych – 21 z 32
osób.
Wykres 23. Ocena współpracy szkoły z pracodawcami/firmami.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)

Rozwijanie zainteresowań uczniów większość ocenia wysoko. Na 57 respondentów aż 46
wystawiło ocenę wysoką, a 11 – niską. W obu segmentach rozkład tej zmiennej wygląda
podobnie.
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Wykres 24. Ocena szkoły pod względem rozwijania zainteresowań uczniów.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)

Na 57 ankietowanych dostęp do najnowszych technologii ponad połowa (38 osób) ocenia
wysoko. Wśród zdecydowanych taką ocenę wystawiło 21 osób na 32, a w segmencie
elastycznych – 12 na 17.
Wykres 25. Ocena dostępności do najnowszych technologii.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)

Respondenci najlepiej ocenili praktyczną wiedzę nauczycieli przygotowujących do zawodu (52
pozytywne oceny z 57). Nieco gorzej ocenili szkołę pod względem rozwijania zainteresowań
uczniów (46 z 57). Następnym elementem, z którego są zadowoleni, to praktyczne
przygotowanie do wykonywania zawodu (42 pozytywne oceny z 57). Współpracę szkoły
z pracodawcami pozytywnie ocenia 40 uczniów z 57. Najgorzej w tym zestawieniu wypadł
dostęp do najnowszych technologii (38 z 57) oraz teoretyczne przygotowanie do wykonywania
określonego zawodu (36 z 57).
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5.3.1. Przygotowanie do wykonywania zawodu
Z 57 osób aż 56 brało udział w praktykach bądź stażu w zakładzie pracy. Stosunkowo dużo, bo
38 osób ,ocenia odbyte praktyki wysoko, a 18 – nisko. Rozkład tej zmiennej w obu segmentach
jest podobny.
Wykres 26. Ocena odbytych praktyk.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Osoby, które dobrze oceniły praktyki, uzasadniały swoją wypowiedź najczęściej tym, że można
było się wiele nauczyć, a osoby, które były niezadowolone, argumentowały to faktem, że było
nudno i nic się nie nauczyły. Na tej podstawie można uznać, że sposób, w jaki ankietowani
oceniali praktyki, zależał głównie od wartości poznawczych tych praktyk, od tego, czy
umożliwiały one naukę czegoś nowego. Jeden z uczniów opisuje z jednej strony problem
niedopasowania praktyk do kierunku kształcenia (praca na stacji benzynowej uczniów
techników środowiska) oraz problem zaliczania praktyk, nic na nich nie robiąc. Mówi:
Jak wcześniej Panu powiedziałem, niektórzy mieli na stacjach benzynowych, co jest w ogóle jakąś
abstrakcją. Moim zdaniem są źle zorganizowane. Mamy zeszyt praktyk, idziemy do gościa,
prosimy, żeby nam to wszystko pozaliczał, typu, tu się trzy razy stawimy, Pan tu podpisze, piątka.
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Wykres 27. Powody takiej oceny praktyk.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=31)

Spośród 56 osób aż 33 uważa, że mogło wykorzystać swoją wiedzę zdobytą na przedmiotach
zawodowych, natomiast 17 osób twierdzi, że nie miało takiej możliwości, a 6 osób nie potrafiło
określić swojego zdania. Podobny jest rozkład tej zmiennej w obu omawianych segmentach.
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Wykres 28. Wykorzystanie w trakcie praktyk wiedzy zdobytej na przedmiotach zawodowych.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Spośród 55 uczniów aż 45 uważa, że praktyki przydadzą im się w przyszłej pracy zawodowej.
Tylko 10 osób jest innego zdania. Rozkład tej zmiennej w obu segmentach jest bardzo
podobny.
Wykres 29. Ocena przydatności praktyk w przyszłej pracy.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)

Swoje zadowolenie z odbytych praktyk najwięcej osób argumentuje tym, że zdobyło nowe
doświadczenie, dużo się nauczyło i zdobyło doświadczenie przydatne w przyszłej pracy. Osoby,
które wcześniej odpowiedziały, że wykorzystywały w trakcie praktyk wiedzę zdobytą na
przedmiotach zawodowych, częściej uważają, że praktyki przydadzą się im w przyszłej pracy.
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Wykres 30.Przyczyny takiej oceny przydatności praktyk.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=23)

Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że uczniowie lepiej oceniają te praktyki,
które dały im możliwość wykorzystania zdobytej do tej pory wiedzy, a także umożliwiły im
pozyskanie nowych kompetencji. Osoby, które uznały, że odbyte praktyki przydadzą im się
w przyszłej pracy, były bardziej z nich zadowolone. Wydaje się to naturalne, gdyż celem praktyk
jest właśnie umożliwienie uczniom zetknięcia się z pracą w prawdziwym zakładzie i pokazanie
im, czego mogą się spodziewać w przyszłości. Zadowolenie wynika zatem z osiągnięcia tego
celu.
Z 56 respondentów aż 37 podejmowało pracę, która nie była związana ze stażem czy
praktykami. W segmencie zdecydowanych było to 19 osób z 32, a wśród elastycznych – 12 z
16. W większości była to praca sezonowa (29 przypadków na 34).
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Wykres 31.Podejmowanie pracy.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

W 16 przypadkach na 29 praca miała związek z wykształceniem. Osoby zdecydowane częściej
podejmowały pracę, która umożliwiałaby poszerzenie wiedzy w kierunku, w którym się kształcą,
takich osób było 9 z 15, a segmencie elastycznych – 5 z 10.

Wykres 32. Związek pracy z zawodem, w którym kształci się respondent.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=29)

Większość ankietowanych przyznaje, że pracę zawdzięcza znajomościom (20 osób z 29). Była to
też najpopularniejsza odpowiedź w obu omawianych segmentach. Z 29 uczniów tylko 3 znalazło
pracę dzięki ogłoszeniom umieszczonym w prasie bądź Internecie.

56

Wykres 33. Sposób znalezienia tej pracy.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=29)

Spośród 56 uczniów 22 miało kontakt z doradcą zawodowym. Z Powiatowym Urzędem Pracy
kontaktowało się 27 osób z 55 respondentów. Z Ochotniczym Hufcem Pracy – 16 z 54, a z
prywatną agencją pośrednictwa pracy do tej pory zetknęło się tylko 5 uczniów z 51 badanych.
Powodami nawiązania kontaktu było głównie poszukiwanie pracy i chęć uzyskania pomocy przy
wybraniu najlepszego zawodu. Warto zwrócić uwagą, że porównując ten powiat do pozostałych,
odsetek uczniów korzystających z tego rodzaju instytucji jest bardzo duży. Szczególnie jeśli
chodzi o kontakt z powiatowym urzędem pracy, gdzie wśród wszystkich przebadanych uczniów
wynosi on 17%, a w tym powiecie prawie połowa ankietowanych kontaktowała się z tą
instytucją.
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Wykres 34.Kontakt z instytucjami związanymi z pośrednictwem pracy.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56; N=55; N=54; N=51)

5.3.2. Wyobrażenie o uczniach innych typów szkół
Poniższy wykres pokazuje, jakie jest ogólne wyobrażenie na temat innych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w oczach osób pobierających naukę w szkołach zawodowych. Jak widać –
w tym zestawieniu najgorzej wypadli uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, a najlepiej –
uczniowie techników. Wynika to z tego, że wśród ankietowanych większość stanowiły osoby
uczące się w technikach. Można przypuszczać, że wyniki wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby
te same pytania zadane były nie tylko wśród uczniów szkół zawodowych, ale też w liceach.
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Wykres 35. Wyobrażenia o uczniach różnych typów szkół ponadgimnazjalnych.

Źródło: ankieta audytoryjna

Na przedstawionych niżej wykresach możemy zobaczyć, jak różni się sposób postrzegania
uczniów różnych szkół przez przedstawicieli segmentów: elastycznych i zdecydowanych. Oceny
wystawiane przez osoby z segmentu elastycznych są bardziej zróżnicowane, mimo że sam
kształt wykresu jest w obu przypadkach bardzo podobny. Oceny wystawione przez
zdecydowanych dotyczące poszczególnych typów szkół są bardziej zbliżone do siebie.
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Wykres 36. Wyobrażenia o uczniach różnych typów szkół z podziałem na segmenty: elastyczni i

zdecydowani

Źródło: ankieta audytoryjna

Dużo ciekawszym porównaniem jest zestawienie ze sobą wyobrażeń na ten temat w podziale
nie na segmenty, lecz na reprezentowane typy szkół. Na umieszczonych niżej wykresach
możemy zobaczyć, jak różni się między sobą ocena uczniów zasadniczych szkół zawodowych i
techników. W tym przypadku widać, jak respondenci określali swoją grupę, której częścią są
jako uczniowie określonego typu szkoły. Tu już różnica jest wyraźna.
Przede wszystkim warto zauważyć, że wówczas lepiej ocenianą grupą jest grupa własna. Oceny
uczniów zasadniczych szkół zawodowych o sobie samych są podobne jak ogółem (niekoniecznie
lubią się uczyć, ale są za to m.in. weselsi i pewniejsi siebie), ale ogółem bardziej ciążą ku
pozytywnej krawędzi, niż gdy porównamy to do ocen ogółem.
Uczniowie techników zdecydowanie mają najlepszą opinię o własnej grupie. Dotyczy to
wszystkich objętych badaniem wymiarów. W ich oczach gorzej wypadają licealiści, a najgorzej
wypadają uczniowie zawodówek. Co interesujące – zarówno licealistów, jak i uczniów
zawodówek uważają za równie zamkniętych w sobie i niezaradnych. Podobnie jak w innych
wypadkach pojawia się negatywna ocena aspektu nauki w zawodówkach. Nie wierzy się, by
zawodówka dawała dobre wykształcenia, także sami uczniowie nie wydają się szczególnie
zainteresowani jej zdobyciem. Jeden z uczniów mówi:
Jeszcze dodam do tych zawodówek, bo właśnie są też takie grupy niesympatyczne, noszą dresy,
przynajmniej u nas tak jest. Też się za bardzo nie uczą, chodzą do szkoły, żeby zdać.
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Szkoła zawodowa w oczach matki wyżej cytowanego respondenta to wyjście awaryjne, gdzie
można sobie poradzić, gdy ma się problemy w „lepszej” szkole, jaką ma być technikum. Mówi:
Ja tak samo powiedziałam, że zawodówka, to strata czasu, ponieważ jeśli nie będziesz sobie rady
dawał w technikum, to możesz się przenieść do zawodowej szkoły.

Wykres 37.Wyobrażenia o uczniach różnych typów szkół z podziałem na typy szkół: zasadnicza szkoła
zawodowa i technikum

Źródło: ankieta audytoryjna

5.4.

Plany na przyszłość
Spośród 56 osób aż 39 ma w planach kontynuowanie nauki po skończonej szkole. W grupie
zdecydowanych są 23 takie osoby na 32 respondentów, a elastycznych – 10 z 17. Wśród
uczniów zasadniczych szkół zawodowych 15 z 23 chce się dalej uczyć, a wśród uczniów
techników – 23 z 32. Warto wspomnieć, że pójście na studia jest dla wielu uczniów i ich rodzin
oznaką ambicji oraz chęci osiągnięcia w życiu „czegoś więcej”. Jedna z matek opowiada o
wyobrażeniach o przyszłej nauce swoich dzieci:
Myślałam, że Kasia będzie studiowała, bo zawsze była bardzo ambitna. Marcin też.

Tymczasem córka ukończyła zaoczne liceum (w trybie dziennym nie zdała z klasy do klasy)
i pracowała m.in. jako sprzedawczyni. Syn zaś właśnie kończył zasadniczą szkołę zawodową (po
tym jak nie zdał z klasy do klasy w technikum), co znaczy, iż zdanie matury będzie wymagało
dodatkowych lat nauki. Studia, wyższe wykształcenie, to coś, czego coraz częściej się oczekuje.
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Dość powszechne jest też przekonanie, że lepsze wykształcenie (liczone kolejnymi etapami
nauki, niekoniecznie jakością i adekwatnością) zapewni lepszą pracę. Taką opinię mają rodzice
i starają się wpoić to przekonanie też swoim dzieciom:
Teraz to szkoła ma znaczenie, przedtem patrzyło się, że zarabiało się tyle samo, co osoba
wykształcona, a teraz odwrotność jest. Osoba inteligentniejsza, wykształcona, zarabia więcej niż
osoba po szkołach średnich czy zawodowych. System się zmienił i to jest najważniejsze. Ja mu to
cały czas wpajam, żeby się starał uczyć. Żeby miał tę szkołę i wpłynęło to też na jego zawód.

Nie brakuje jednak sceptycyzmu wobec pędu młodych do nauki i zdobywania matury, a nawet
wyższego wykształcenia. Rodzice, mając większe doświadczenie i mocniej stąpając po ziemi,
wskazują, że są prace, do których wykonywania wykształcenie nie jest potrzebne i że zawody
takie będą niezbędne. Starają się tak ostudzić nadmierne – w ich opinii – aspiracje dzieci. Jeden
z rodziców mówi:
To też, że często wymagają tego wyższego wykształcenia, ale prawda jest taka, jak się okazuje,
że wcale to wyższe wykształcenie nie jest kluczem do drzwi każdej pracy, że tak wszystko
ułatwia. Częściej ten zawód, bo nawet w telewizji trąbią, że większość osób jest wykształconych
i jednak osoby z wyższym wykształceniem mają większe wymagania, że chcieliby mieć pracę
lepiej płatną, z większymi perspektywami. A osoby po zawodówce widzą siebie w jakimś tam
zawodzie, ale jakoś na ogół, może stereotypowo to brzmi, mają mniejsze wymagania.

Wykres 38. Zamiar kontynuacji nauki.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Wśród osób, które po technikum wybierają się na studia, 17 osób z 19 respondentów woli uczyć
się zaocznie. Najpewniej wynika to z chęci bądź potrzeby podjęcia pracy.
Osoby, które kończą zasadniczą szkołę zawodową, najczęściej chciałyby kontynuować naukę
w technikach uzupełniających (10 odpowiedzi na 16). Natomiast 5 osób wolałoby iść do liceum
uzupełniającego. Podobny rozkład tej zmiennej jest w obu omawianych segmentach. To, że
respondenci częściej wybierają technikum niż liceum uzupełniające, może wynikać z chęci
kontynuacji nauki określonego zawodu lub z obawy przed nadmiarem nauki w liceach.
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Wykres 39. Szkoła, do której chcieliby pójść uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, żeby
kontynuować naukę.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=16)

Z grupy 56 respondentów tylko 20 chciałoby wyjechać po zakończeniu szkoły za granicę.
Natomiast 24 osoby wolałyby zostać w Polsce, a 28 nie wie, co chciałoby zrobić. W segmencie
elastycznych 3 osoby z 17 deklarują chęć wyjazdu, wśród zdecydowanych nie ma żadnej osoby,
która chciałaby wyjechać. Widzimy, że osoby elastyczne częściej wybierają możliwość wyjazdu
poza Polskę.

Wykres 40. Zamiar wyjechania za granicę po ukończeniu szkoły.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)
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Z 56 osób tylko 4 zadeklarowały gotowość wyjazdu do innej miejscowości po zakończeniu
szkoły. Natomiast 14 osób nie chce wyjeżdżać, a 38 jeszcze nie wie. Podobny rozkład zmiennej
jest w obu segmentach. Tak wiele osób niezdecydowanych, to prawdopodobnie wynik chęci
rozpoczęcia poszukiwania pracy na miejscu, a dopiero w sytuacji, gdy ta nie zostanie
znaleziona, pojęcia decyzji o wyjeździe do innej miejscowości. Uczniowie, którzy nie chcą
wyjechać z własnej miejscowości, wskazują na takie czynniki jak przywiązanie do miejsca, gdzie
się wychowali. Jeden z badanych mówi:
Ale gotów byłby Pan wyjechać, czy wolałby Pan w Pruszkowie, ewentualnie
w Warszawie?
Konrad: Ja bym chciał tutaj bliżej. Tu się wychowałem.

Wykres 41. Zamiar wyjazdu do innej miejscowości po ukończeniu szkoły.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Spośród 7 osób, które odpowiedziały na pytanie dotyczące przyczyn pozostania w tej samej
miejscowości, 3 stwierdziły, że jest im tu dobrze, tyle samo osób powiedziało, że tu chciałoby
znaleźć pracę.
Większość osób chce podjąć prace w wyuczonym zawodzie (48 z 56 osób). W segmencie
elastycznych na 17 uczniów 6 nie chce pracować w wyuczonym zawodzie, a wśród
zdecydowanych jest tylko 1 taka osoba. Pokazuje to, że osoby zdecydowane są bardziej
konsekwentne i dążą do realizacji założonego planu. Elastyczni, nie mając tak dobrze
sprecyzowanych planów dotyczących swojej przyszłości, częściej w trakcie nauki przekonują się,
że kierunek, który wybrali, nie jest tym, co chcieliby robić w życiu. Warto zwrócić uwagę, że
osoby, które są zadowolone z wybranego przez siebie kierunku kształcenia oraz z wybranej
szkoły, częściej deklarują chęć podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.
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Wykres 42. Zamiar podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

5.4.1. Wyobrażenia o pracy
Najważniejszą cechą dla ankietowanych okazały się wysokie zarobki (z 56 respondentów aż 42
osoby zaznaczyły taką odpowiedź) oraz dobra atmosfera w pracy (39 odpowiedzi). Znacząca
okazała się też możliwość rozwoju zawodowego (30 wskazań) oraz wyrażanie szacunku wobec
pracowników (24). Najmniej ważna dla respondentów okazała się praca, które nie wymagałaby
nadmiernego wysiłku oraz prestiż wykonywanego zawodu. W obu analizowanych segmentach
rozkład istotności tych cech był podobny. Podobny rozkład odpowiedzi jest we wszystkich
badanych powiatach, dlatego można wywnioskować, że niezależnie od miejsca zamieszkania dla
młodych ludzi najważniejsze jest to, żeby praca była dochodowa.
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Wykres 43. Cechy, które powinna posiadać przyszła praca.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Spośród 56 badanych aż 40 deklaruje, że marzyło o założeniu własnej firmy. W segmencie
elastycznych odpowiadało tak 13 osób z 17 respondentów, a wśród zdecydowanych – 22 z 32.
Jak widać, osoby zdecydowane częściej planowały pracę na własny rachunek. Tym, co
przemawia za własną działalnością, są wyższe dochody i brak osób, które by były nadrzędne:
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Prędzej właśnie jakąś własną działalność. Z mamą zawsze marzyłyśmy, żeby otworzyć własną
restaurację czy zajazd własny. No i wiadomo – zawsze lepiej jest być sobie szefem i pracować na
swój własny rachunek, a nie na czyjś. I wiadomo – różnie z tymi kierownikami i szefami jest.
Wykres 44. Zawsze marzyłem o założeniu własnej firmy

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Większość respondentów (41 z 56-osobowej grupy) woli niższe, ale pewne zarobki niż wysokie,
lecz nieregularne. Natomiast 15 uczniów twierdzi, że woli zarabiać dużo, nawet jeżeli będzie się
to wiązało z niesystematycznością dochodów. Wśród osób z segmentu elastycznych 12 osób z
17 badanych przedkłada regularność dochodów nad ich wysokość. W segmencie
zdecydowanych taką odpowiedź wybrało 22 ankietowanych z 32.
Wykres 45.Wolę niższe, ale pewne zarobki niż wysokie, lecz nieregularne.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Z grupy 56 przebadanych osób 14 nie wie jeszcze, co będzie robić po zakończeniu szkoły.
W segmencie osób elastycznych 4 osoby z 17 nie mają pomysłu na swoją przyszłość, a w
segmencie zdecydowanych tylko 7 z 32.
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Wykres 46. Nie mam pomysłu, co robić po skończeniu szkoły.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Aż 50 ankietowanych z 56-osobowej grupy już wie, co chciałoby osiągnąć w ciągu najbliższych
5 lat. W segmencie zdecydowanych taką odpowiedź wskazało 29 respondentów na 32, a wśród
elastycznych – 14 na 17. Widzimy więc, że osoby z segmentu zdecydowanych mają bardziej
sprecyzowane plany dotyczące swojej przyszłości.
Moment, w którym badani się znajdują, to czas podejmowania wielu decyzji i nie wszyscy
potrafią się w tym odnaleźć. Uczeń z segmentu elastycznych nie wie, co będzie chciał osiągnąć
przez najbliższych pięć lat. Takie wyobrażenie ma już jego starsza siostra, również
przedstawicielka segmentu elastycznych.
Badany: Nie, jeszcze nie. Jeszcze za wcześnie. Nie wiem, co będzie za 5 lat, ale na tę chwilę nie
planuję.
Siostra: Ja za 5 lat mam nadzieję, że już będę na swoim, już nie będę mieszkała z rodzicami. To
nie znaczy, że zerwę kontakt, absolutnie, bo z rodzicami zawsze dobry kontakt utrzymywaliśmy.
Jednak mam nadzieję, że na swoim już będę, że skończę jakąś szkołę i zdecyduję się konkretnie,
co chcę robić w przyszłości. Może jakąś rodzinę założę. Czas i pora – 26 lat.
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Wykres 47. Wiem, co chciałbym osiągnąć w życiu w ciągu najbliższych 5 lat.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Osiągnięcie sukcesu zawodowego jest bardzo ważne dla większość badanych, z 56 osób aż 54
respondentów wskazało taką odpowiedź. W segmencie elastycznych nie ma osoby, która nie
zgodziłaby się z tym stwierdzeniem, a w wśród zdecydowanych tylko 2 osoby się nie zgadzają.
Wykres 48. Osiągnięcie sukcesu zawodowego jest dla mnie bardzo ważne.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Dużo, bo aż 50 osób z 55 ankietowanych uważa, że gdyby mieliby wybierać między pracą a
rodziną, wybraliby rodzinę. Wśród elastycznych tylko 1 osoba nie zgadza się z takim
stwierdzenie, a w grupie zdecydowanych – 4. Badani mimo dużych aspiracji i tego, że
osiągnięcie sukcesu zawodowego jest dla nich bardzo ważne, swoją rodzinę stawiają ponad to.
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Wykres 49. Gdybym musiał wybierać pomiędzy pracą a rodziną, wybrałbym rodzinę.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)

Na 55 respondentów połowa (27) rozważa możliwość zmiany miejsca zamieszkania w celu
podjęcia lepszej pracy. W segmencie elastycznych jest to 11 osób z 17, a wśród zdecydowanych
większość nie chciałby się przeprowadzać – tylko 11 z 32 jest przygotowana na taką
ewentualność. Gotowość do wyjazdu jest związana z wykonywaną pracą matki. Wszyscy
ankietowani, których matki są bezrobotne (6 osób), są gotowi do zmiany miejsca zamieszkania,
natomiast ci, których matki pracują umysłowo, nie chcą się przeprowadzać (8 z 9). Wśród tych
uczniów, których matki pracują fizycznie, 14 deklaruje gotowość zmiany, a 13 nie chce się
przeprowadzać.
Wykres 50. Możliwość zmiany miejsca zamieszkania w celu podjęcia dobrej pracy.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)

Najwięcej z osób (10 z 28), które mogłyby się przeprowadzić w celu znalezienia lepszej pracy,
deklaruje, że może się przenieść do innego województwa, 7 mogłoby zamieszkać w Warszawie,
7 twierdzi, że mogłoby najdalej zamieszkać w innej miejscowości w swoim powiecie. Osoby
z segmentu elastycznych najczęściej wskazywały odpowiedź, że najdalej mogłyby się
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przeprowadzić do Warszawy, a uczniowie zaklasyfikowani do segmentu zdecydowanych
twierdziły, że mogłyby zamieszkać w innym powiecie.
Wykres 51. Możliwa odległość miejscowości, do której respondent mógłby się przeprowadzić.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=28)

Spośród 55 ankietowanych 36 deklaruje możliwość dojeżdżania do pracy, która znajduje się
w innej miejscowości. Zmienna ta przyjmuje podobne proporcje w obu segmentach.
Respondenci deklarowali, że do pracy mogliby dojeżdżać od 0 do 1 000 kilometrów. Podana
wartość maksymalna jest absurdalna, dlatego też wartości średnie są zawyżone. Najwięcej osób
(10 z 33) uznało, że mogłoby dojeżdżać 50 kilometrów, w segmencie elastycznych średnia
wyniosła 35 kilometrów, a wśród zdecydowanych – 116. Na tej podstawie można uznać,
że osoby z segmentu zdecydowanych są w stanie więcej poświęcić dla zdobycia lepszej pracy.
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Wykres 52. Możliwość codziennego dojazdu do innej miejscowości, gdyby była tam praca.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)

Spośród 56 uczniów 33 osoby zgodziłyby się na pracę dla dwóch pracodawców. W segmencie
elastycznych takiej odpowiedzi udzieliło 10 osób na 17 respondentów, a wśród zdecydowanych
– 15 na 32. Widzimy więc, że osoby z segmentu elastycznych częściej są gotowe do pracy dla
dwóch pracodawców.
Wykres 53. Możliwość pracy dla dwóch pracodawców jednocześnie.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Ponad połowa ankietowanych jest gotowa w przyszłości zmienić wykonywany zawód. Taką
odpowiedź wskazało 29 osób z 56 ankietowanych. W segmencie elastycznych taką decyzję
podjęłoby 15 osób na 17, ale wśród zdecydowanych już tylko 8 z 32. Istnieje silna zależność
między tym, czy ktoś chce wykonywać wyuczony zawód, a tym, czy jest gotowy na zmianę
wykonywanego zawodu w przyszłości. Osoby, które deklarowały, że zdecydowanie chcą
pracować w wyuczonym zawodzie, teraz najrzadziej twierdzą, że są gotowe na
przekwalifikowanie się, a Ci, którzy nie chcieli podejmować pracy w swoim wyuczony zawodzie,
są gotowi na zmiany. Osoby z segmentu elastycznych, dzięki temu, że częściej niż ich koledzy
z segmentu zdecydowanych wyrażają chęć przekwalifikowania się, będą mogli w przyszłości
łatwiej dostosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy.
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Wykres 54. Gotowość do zmiany wykonywanego zawodu w przyszłości.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że ankietowani z segmentu elastycznych
są bardziej mobilni – zarówno zawodowo, jak i przestrzennie – niż osoby z segmentu
zdecydowanych. Częściej deklarują oni chęć przekwalifikowania się i pracy dla dwóch
pracodawców jednocześnie oraz możliwość zmiany miejsca zamieszkania w celu znalezienia
lepszej pracy. Taka plastyczność w przyszłości pozwoli im na łatwiejsze odnalezienie się na
rynku pracy niż osobom z segmentu zdecydowanych.

5.4.2. Źródła informacji
Głównym źródłem informacji na temat możliwości znalezienia pracy po zakończeniu szkół okazał
się Internet (49 osób wskazało taką odpowiedź spośród 56). W dalszej kolejności istotni okazali
się znajomi (41) i rodzina (30). W poszczególnych segmentach hierarchia źródeł
wykorzystywanych najczęściej przez ankietowanych wygląda podobnie.
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Wykres 55. Źródła informacji o możliwościach znalezienia pracy po zakończeniu szkoły.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=56)

5.5.

Styl życia
Najważniejszą wartością dla naszych badanych okazało się udane małżeństwo, spośród 57 osób
30 wskazało taką odpowiedź. Następnym istotnym elementem jest zdrowie (26 odpowiedzi),
dalej są pieniądze i dzieci (po 25 odpowiedzi) oraz praca (24 odpowiedzi). Najmniejszą wartość
według respondentów ma opatrzność i Bóg (6) oraz wolność i swoboda (8). W segmencie
elastycznych najważniejszymi wartościami są kolejno: udane małżeństwo (12 osób z 15
wskazało taką odpowiedź), zdrowie i pieniądze (po 8). Dla uczniów z segmentu zdecydowanych
najważniejsze było: zdrowie (17 odpowiedzi z 36), udane małżeństwo (16), dzieci (15)
oraz praca i pieniądze (po 14 wskazań). Podobnie jak w innych powiatach ankietowani
najbardziej cenią sobie te wartości, które są łatwo porównywalne miedzy poszczególnymi
osobami i gwarantują satysfakcjonujące życie codzienne: dobra, dochodowa praca i szczęśliwa
rodzina. Te cechy, które trudniej jest zmierzyć i związane są bardziej z wewnętrznymi
komponentami życia takimi jak optymizm, swoboda, charakter, Bóg, są mniej istotne dla
badanych.
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Wykres 56. Najważniejszy warunek udanego, szczęśliwego życia.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)

Respondenci deklarują, że w ciągu miesiąca biorą udział niespełna w dwóch (1,6)
nabożeństwach lub spotkaniach o charakterze religijnym. Odpowiedzi pochodziły z przedziału od
0 do 10, a najczęściej wskazywaną wartością, zarówno w całej grupie, jak i w obu segmentach
było 0 – spośród 55 osób 24 przyznały, że nie uczestniczą w nabożeństwach.
Większość ankietowanych swój wolny czas poświęca na spotkania z przyjaciółmi: z 57 osób taką
odpowiedź wskazało aż 50 uczniów. Innym popularnym sposobem spędzania czasu jest
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korzystanie z serwisów społecznościowych (26 wskazań). Te same odpowiedzi były najczęściej
wybierane w obu omawianych segmentach.
Wykres 57.Spędzanie wolnego czasu.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=57)

Najpopularniejszym serwisem społecznościom okazał się Facebook, korzysta z niego 19 osób
spośród 24, które odpowiadały na to pytanie. Druga jest Nasza-Klasa – 15 odpowiedzi. Już tylko
11 osób przyznało, że jest użytkownikiem serwisu Grono.net. Proporcje odpowiedzi w obu
segmentach są podobne.
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Wykres 58.Korzystanie z serwisów społecznościowych

Źródło: ankieta audytoryjna (N=24)

Na pytanie o to, ile osób ze swojego otoczenia mógłbyś nazwać przyjacielem, respondenci
najczęściej odpowiadali, że 4 osoby. Wszystkie odpowiedzi pochodziły z przedziału od 0 do 20.
Średnio każdy z ankietowanych ma 2 przyjaciół. W grupie elastycznych średnia wynosi 3 osoby,
a najczęściej padającą odpowiedzią były 2. Wśród zdecydowanych średnia liczba przyjaciół
wynosi 4, a najczęściej odpowiadali, że w swoim otoczeniu mają tylko 1 taką osobę.
W ciągu tygodnia każdy z ankietowanych spędza przed telewizorem średnio 9 godzin. Wszystkie
odpowiedzi pochodziły ze zbioru od 0 do 40. Najwięcej osób stwierdziło, że przed telewizorem
spędza 3 godziny (9 uczniów z 53). Uczniowie z segmentu elastycznych na oglądanie telewizji
poświęcają średnio 13 godzin, a ze zdecydowanych 8. W pierwszej grupie najpopularniejszą
odpowiedzią był 10 godzin, w drugiej 5.
Większość ankietowanych ma dostęp do Internetu w domu. Tylko 1 osoba przyznała, go że nie
ma. Na korzystanie z Internetu uczniowie poświęcają od 0 do 70 godzin w ciągu tygodnia.
Średnio jest to około 15 godzin, przy czym najczęściej podawaną liczbą godzin było 10.
W segmencie elastycznych średnia wyniosła 22 godziny, przy najczęściej wskazywanej liczbie
8 godzin, wśród zdecydowanych średnia wyniosła 12 godzin. Uczniowie z tej grupy deklarowali,
że korzystają z Internetu 10 godzin w ciągu tygodnia.
Znacznie mniej czasu poświęcają na odrabianie lekcji. Wszystkie odpowiedzi pochodzą
z przedziału od 0 do 21. Średnio jest to po 3 godziny. Przy czym najczęściej ankietowani
twierdzili, że nie zajmuje im to nawet godziny tygodniowo. W segmencie elastycznych średnia
wynosi 4 godziny, w grupie zdecydowanych – 3.
Spotkania z przyjaciółmi zajmują ankietowanym od 0 do 40 godzin, średnio jest to 18 godzin
tygodniowo. W obu segmentach najczęściej padającą odpowiedzią było 5 godzin. W segmencie
elastycznych średnia wyniosła 21 godzin, a wśród zdecydowanych wyniosła 19.
Ankietowani do własnej dyspozycji mają w ciągu tygodnia od 0 do 1 000 złotych. Średnio ich
kieszonkowe wynosi 114 złotych, najczęściej wskazywaną przez badanych odpowiedzią było
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100. Uczniowie z segmentu zdecydowanych mają do swojej dyspozycji średnio 122 złote,
najczęściej mówili, że dostają 50 złotych kieszonkowego. W grupie elastycznych
najpopularniejszą odpowiedzią było 30 złotych, a średnia wyniosła 52 złote.
Na 55 ankietowanych aż 40 zawsze głośno wyraża swoje zdanie, nawet gdy jest ono niezgodne
z opinią innych osób. Jednocześnie większość osób (43) zanim zabierze głos woli poznać opinie
innych osób. W omawianych segmentach rozkłady odpowiedzi są do siebie zbliżone.
Wykres 59. Zawsze głośno wyrażam swoje zdanie, nawet gdy jest niezgodne z opinią innych osób.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)

Wykres 60. Zanim zabiorę głos, wolę poznać opinię innych osób.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)

Spośród 55 osób tylko 3 raczej nie zgadzają się ze stwierdzeniem, że lubią poznawać nowych
ludzi. Mimo to większość ankietowanych najlepiej czuje się na imprezach w towarzystwie ludzi,
których zna. Tylko 3 osoby są innego zdania. Odpowiedzi na te pytania mają podobny rozkład w
obu segmentach.
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Wykres 61. Lubię poznawać nowych ludzi.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)
Wykres 62. Na imprezie najlepiej czuję się w towarzystwie ludzi, których znam.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)

Ze stwierdzeniem, że bez znajomości nie ma co liczyć na znalezienie dobrej pracy, zgadzają się
43 osoby z 55. Jednak mimo to większość osób optymistycznie patrzy na swoją przyszłości
i większość wierzy, że uda im się osiągnąć sukces w życiu. Tylko 2 osoby raczej się z tym
stwierdzeniem nie zgadzają. Podobnie odpowiadały osoby z obu segmentów.
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Wykres 63. Uważam, że bez znajomości nie ma co liczyć na znalezienie dobrej pracy.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)

Wykres 64. Wierzę, że uda mi się osiągnąć sukces w życiu.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)

Na 54 ankietowanych 38 zgadza się ze stwierdzeniem, że kierują się zasadą: najpierw
obowiązki, potem przyjemność. Jednocześnie większość uważa, że życie bez przyjemności nie
miałoby sensu, z takim stwierdzeniem nie zgadzają się tylko 3 osoby z 54 respondentów.
Podobny rozkład mają odpowiedzi na te pytania w obu analizowanych segmentach.
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Wykres 65.Kieruję się zasadą: najpierw obowiązek, potem przyjemność.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=54)
Wykres 66. Bez przyjemności życie nie miałoby sensu.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=54)

Spośród 55 ankietowanych 15 zgadza się ze stwierdzeniem, że obawia się nowych wyzwań,
a tylko 8 osób z tej grupy nie zgadza się ze zdaniem, że mocne doznania są dla nich ważne
w życiu. Widać więc, że większość uczniów poszukuje emocji i nowych doznań. Podobnie
odpowiadali uczniowie z obu segmentów.
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Wykres 67.Obawiam się nowych wyzwań.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)

Wykres 68. Mocne doznania są dla mnie ważnym elementem życia.

Źródło: ankieta audytoryjna (N=55)
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6.

Podsumowanie badania jakościowego

6.1.

Wybór ścieżki edukacyjnej
Badanie jakościowe przyniosło odpowiedź, jak wygląda sposób podejmowania decyzji przez
uczniów z segmentu elastycznych i zdecydowanych. Zostały one przedstawione na poniższym
schemacie.
Rysunek 1. Schemat wyboru szkoły

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Dla osób z segmentu elastycznych i zdecydowanych pierwszym elementem procesu
decyzyjnego jest określenie przez ucznia, do jakiego typu szkoły pasuje. Tak więc pierwszym
krokiem, aczkolwiek często nieuświadomionym, jest zestawienie przez ucznia wyobrażeń o sobie
– o swojej osobowości, uzyskiwanych ocenach, o swojej przyszłości ze stereotypem uczniów
uczęszczających do danego typu szkoły. Ten krok jest wspólny dla obu wyróżnionych
segmentów. Kolejne kroki w podejmowaniu decyzji są dokonywane w odmiennej kolejności
przez obydwie kategorie uczniów. W przypadku przedstawicieli segmentu elastycznych drugim
krokiem jest wybranie szkoły. Uczniowie z tego segmentu wybierają szkołę, kierując się
ważnymi z ich punktu widzenia kryteriami, jednak – jak pokazuje badanie – te kryteria często
nie są powiązane ani z zainteresowaniami ucznia, ani jego zdolnościami, np. lokalizacją szkoły,
decyzjami znajomych. Dopiero gdy uczeń zdecyduje, do której szkoły będzie chodził, wybiera z
dostępnej oferty profil. Badanie pokazało, ze wybór profilu wynikał raczej z wyobrażeń o
zawodzie (np. stosunkowo wysoki prestiż, potencjalnie wysokie zarobki) niż z zainteresowań
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ucznia czy rzeczywistych możliwości znalezienia pracy. Kategoria elastycznych jest zatem
bardziej ograniczona ofertą edukacyjną dostępną w najbliższej okolicy. W wypadku uczniów z
segmentu zdecydowanych ścieżka wyboru zawodu wygląda nieco inaczej. Zdecydowani z tego
względu, że wiedzą, w którym kierunku zawodowym chcą podążać przyszłości, najpierw
określają, jakie zawody czy profile kształcenia ich interesują, potem dopiero szukają szkoły, w
której mogą realizować swoje plany. Istotnym problemem może być brak odpowiedniej oferty
edukacyjnej pasującej do zainteresowań ucznia. Gdy uczeń nie może podjąć kształcenia w
szkole na odpowiednim poziomie (w technikum czy też zasadniczej szkole zawodowej) w
stosunkowo bliskiej okolicy, wtedy często wybiera to, co jest dostępne, i staje się członkiem
segmentu elastycznych. Zaobserwowano również, że uczniowie, wybierając szkołę i profil
kształcenia, niemal nie korzystali z doradztwa zawodowego.
Należy również zwrócić uwagę na zjawisko selekcji negatywnej do zasadniczych szkół
zawodowych. Badanie pokazało, że część uczniów znalazła się w tego typu szkole, ponieważ
albo nie dostała się do innej szkoły, albo nie poradziła sobie w innej placówce.

6.2.

Plany na przyszłość uczniów ostatnich klas szkół zawodowych
Badanie jakościowe pozwala na wyróżnienie trzech zasadniczych typów ścieżek po zakończeniu
edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym:
kontynuowanie nauki,
rozpoczęcie pracy,
łączenie pracy z nauką.
Kontynuowanie nauki jest wybierane przede wszystkim z powodu obowiązujących stereotypów,
według których lepsze wykształcenie jest gwarantem lepszego życia. Jednakże generalnie nie
jest brany przez uczniów pod uwagę fakt, czy po uzyskania danego typy wykształcenia
faktycznie mają szansę na zdobycie pracy. Szczególnie widoczny wśród uczniów technikum jest
stereotyp mówiący, że sam tytuł magistra pozwala na uzyskanie bardziej prestiżowej pracy i
wyższych zarobków.
Drugą możliwością, jaką mają absolwenci szkół zawodowych, jest podjęcie pracy. Wśród
przyczyn takiej decyzji wymieniane są najczęściej problemy finansowe rodziny, przekonanie, że
nie ma potrzeby dalej się kształcić, ale także chęć zdobycia doświadczenia zawodowego.
Badanie jakościowe wskazuje, że wśród uczniów ostatnich klas szkół zawodowych popularnym
pomysłem jest łączenie nauki z pracą. Jednakże praca niekoniecznie musiałaby być związana z
kierunkiem kształcenia, ważne, żeby po prostu była i dostarczała odpowiednich środków
finansowych. Częściej mówili o tym uczniowie techników – szczególnie na wywiadzie grupowym.
Takie rozwiązanie, zdaniem badanych, przynosi niemal same korzyści, pozwala na uzyskanie
lepszego wykształcenia, które otwiera drzwi do uzyskania dobrej pracy, a jednocześnie nie
obciąża finansowo rodziny.
Na poniższym schemacie zostały przedstawione argumenty wymieniane przez respondentów na
rzecz podjęcia pracy lub kontynuowania nauki.
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Schemat 1. Motywy podejmowania decyzji o przyszłości edukacyjno-zawodowej bezpośrednio po
ukończeniu szkoły.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

6.3.

Styl życia
Styl życia posłużył jako swoista pomocnicza kategoria analityczna do określenia, jakie czynniki
mają wpływ na decyzje edukacyjne młodzieży. W tym celu analizie poddany został czas wolny
uczniów oraz ich rodzin. O ile nie zaobserwowano wpływu sposobów spędzania wolnego czasu
przez badanych na ich ścieżki życiowe, o tyle można postawić hipotezę, że styl życia rodziny ma
znaczenie przy podejmowanie przez uczniów decyzji.
Młodzież generalnie spędza swój czas wolny na spotkaniach z przyjaciółmi. Zaobserwowano
różnice w sposobie organizowania rozrywki pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich, małych i
dużych miast. Osoby z dużych miast dysponują lepszym dostępem do infrastruktury
kulturalno-rekreacyjnej. W związku z tym mają większą swobodę w realizacji swoich pasji.
Dostęp do infrastruktury uczniów z mniejszych miast jest ograniczony, podczas gdy mieszkańcy
obszarów wiejskich muszą zazwyczaj dojechać do większych miejscowości, aby skorzystać z
kina, teatru czy basenu.
Styl życia rodziny został zanalizowany pod kątem organizacji czasu wolnego. Przede wszystkim
w badaniu pojawiały się opinie, że czasu na spędzanie go razem jest coraz mniej. Jednak część
rodzin wygospodarowuje czas na wspólne zjedzenie posiłku. Badanie pokazało, że spotkanie
przy stole jest momentem, kiedy rodzina może porozmawiać zarówno o bieżących sprawach, jak
i o sprawach ważnych. Można sądzić, ze właśnie w takich rodzinach temat wyborów
edukacyjnych poruszany był częściej, ponieważ była ku temu okazja. Wywiady rodzinne
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wskazują, że w takich rodzinach, które wspólnie spożywają posiłki, uczniowie częściej
przynależą do segmentu zdecydowanych. Należy to jednak zweryfikować w badaniu ilościowym.

6.4.

Wizerunek uczniów poszczególnych typów szkół
Jak już zostało wyżej zasygnalizowane, uczniowie swoje wybory edukacyjne opierają również na
stereotypach dotyczących uczniów poszczególnych typów szkół. Podstawowym kryterium
różnicującym wyobrażenia badanych przedstawicieli szkół zawodowych na temat uczniów
różnych typów szkół ponadgimnazjalnych jest podział na szkoły średnie i zasadnicze zawodowe.
Uczniowie liceów są uważani za stosunkowo zbliżonych pod względem stylu życia do
rówieśników z techników zarówno przez uczniów ZSZ, jak i szkół średnich technicznych.
Jednakże można odnieść wrażenie, że uczniowie techników sądzą, że w społeczeństwie
obowiązuje krzywdzący stereotyp na ich temat. Oni sami siebie postrzegają jako kategorię
podobną do uczniów liceów, pod pewnymi względami w swojej opinii nawet ich przewyższającą.
Jednakże te odczucia, w ich przekonaniu, nie są rozpowszechnione.
Wskazane wyżej elementy pokazują, że wizerunek uczniów zasadniczych szkół zawodowych jest
negatywny, co skłania do potwierdzenia tezy o tym, że wybór tego typu szkoły przez
absolwentów gimnazjów ma charakter selekcji negatywnej. Podkreślić jednak należy, że
większość rozmówców uważa, że różnice te nie są widoczne na pierwszy rzut oka (poza stylem
ubierania się), ale uwidaczniają się przy bliższym kontakcie. Niemal wszyscy stwierdzają też, że
każda z trzech zbiorowości, o które byli pytani, jest wewnętrznie zróżnicowana i w każdej z nich
znaleźć można osoby, z którymi mogliby utrzymywać bliższe kontakty.
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7.

Wnioski i rekomendacje dla powiatu
Pierwszy istotny wniosek odnoszący się do przyszłych badań jest taki, że nie widać zasadności
tworzenia osobnych raportów cząstkowych na temat szkolnictwa zawodowego w powiecie
pruszkowskim. Tak mała liczba kształcących się w nim uczniów i położenie w bezpośredniej
bliskości Warszawy, która przyciąga absolwentów gimnazjów z całej okolicy, sprawia, że
powstały wyniku badania raport daje bardzo wybiórcze informacje o młodzieży z powiatu.
Badani były bowiem uczniowie stosunkowo mało mobilni, przywiązani do miejscowości, którą
zamieszkują.
Zgodnie z uzyskanymi danymi osoby z segmentu zdecydowanych są bardziej zadowolone
z podjętych przez siebie decyzji dotyczących wyboru szkoły i kierunku kształcenia niż osoby z
segmentu elastycznych. Przy tym osoby z segmentu zdecydowanych przy podejmowaniu decyzji
kierują się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami, uczniowie
z segmentu elastycznych częściej podejmują decyzje w oparciu o opinie innych, ocenę rynku
pracy oraz wygodę, ich decyzje zależą od przypadku. W związku z tym należy rozwijać
system doradztwa edukacyjnego dla uczniów gimnazjów oraz organizować zajęcia
psychologiczno-pedagogiczne pomagające uczniom w określeniu swoich zainteresowań.
Potrzebne jest również animowanie kontaktów gimnazjalistów z rynkiem pracy, np.
poprzez wycieczki do zakładów działających w poszczególnych branżach. Zadanie to spoczywa
na barkach Starostwa Powiatowego, dyrekcji szkół gimnazjalnych oraz miejskich instytucji rynku
pracy. W tym celu aplikować można o wsparcie z działania 9.2 PO KL.
Ponieważ znaczna część badanych (a byli to uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych) nie
wiedziała w momencie realizacji badania, co chciałaby robić po ukończeniu szkoły, konieczne
jest rozwijanie doradztwa zawodowego edukacyjnego również dla uczniów
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Przygotowywanie uczniów do wyjścia na rynek
pracy może się odbywać poprzez tworzenie szkolnych ośrodków kariery, ściślejszą współpracę
szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ochotniczymi hufcami pracy.
Wśród ankietowanych widać chęć do poznawania oczekiwań pracodawców, tym bardziej że
kierunkują się oni na poszukiwanie dobrej, wysoko płatnej pracy. Dodatkowo część uczniów
wykazuje niezadowolenie z zakresu współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Warto
zatem wspierać współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i placówkami kształcenia
zawodowego, np. poprzez organizowanie targów pracy zorientowanych na uczniów i
absolwentów poszczególnych placówek. Należy też dbać, aby praktyki zawodowe u
pracodawców umożliwiały uczniom wykorzystywanie i rozwijanie wiedzy
zdobywanej w trakcie zajęć szkolnych.
Uczniowie przejawiają zainteresowanie podejmowaniem na własną rękę działalności
gospodarczej, lecz niewielu z nich wykazuje tolerancję na niepewność finansową, jaka wiąże się
z prowadzeniem własnej firmy. Potrzebne są więc działania wspierające przedsiębiorczość
wśród młodzieży, np. organizowanie warsztatów uczących praktycznych umiejętności
związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa (problematyka ekonomiczna, prawna i kwestie
organizacyjne), najlepiej z udziałem właścicieli firm z terenu powiatu z poszczególnych branż.
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Działania takie mogą być podejmowane przez same placówki edukacyjne (tworzenie szkolnych
ośrodków kariery), poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz organ prowadzący, np. poprzez
aplikowanie do PO KL z wnioskami o dofinansowanie takich działań.
Uczniowie w dużym stopniu mieli do tej pory kontakt z instytucjami związanymi z
pośrednictwem pracy – PUP i OHP. Warto rozwijać kontakty młodzieży z tymi
instytucjami. Szkoły mogą w tym celu organizować spotkania uczniów z przedstawicielami
PUP, którzy mogliby zapoznawać uczniów z sytuacją na lokalnym rynku pracy i jego potrzebami.
Niewielkie jest zainteresowanie uczniów kulturą instytucjonalną i niewielkie możliwości
korzystania z niej wśród wielu młodych ludzi z okolic Pruszkowa. Należy więc promować
kulturę wśród młodzieży poprzez częstsze organizowanie wizyt w kinach, teatrach i
rozwijanie kół zainteresowań, zwłaszcza że mniejsze są w przypadku powiatu pruszkowskiego
bariery finansowe utrudniające im obcowanie z kulturą. Przy tym w pierwszej fazie zachęty do
uczestnictwa w niej powinny się opierać na praktycznych korzyściach (wpływ na oceny,
możliwość odbywania ciekawych wycieczek, kontakt ze znanymi osobistościami, poczęstunek).
Działalność taka powinna też umożliwiać uczniom swobodny kontakt z kolegami i koleżankami
ze względu na duże znaczenie więzi rówieśniczych dla badanych.
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