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W wyniku realizacji projektu powstały następujące opracowania:
Raporty główne z badao:
Tom 1: Raport z analizy zastanych
Tom 2: Raport z badania terenowego wśród dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego
Tom 3: Raport z badania terenowego wśród słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego
Raporty cząstkowe z badao:
Raporty powiatowe obejmujące analizę danych zastanych oraz badania terenowe wśród uczniów oraz
dyrektorów:
Tom 4: raport dla powiatu m. Płock
Tom 5: raport dla powiatu m. Siedlce
Tom 6: raport dla powiatu pruszkowskiego
Tom 7: raport dla powiatu przasnyskiego
Tom 8: raport dla powiatu radomskiego
Tom 9: raport dla powiatu żuromioskiego
Ponad to przygotowano osobne dokumenty dotyczące metodologii badao:
Tom 10: Raport z realizacji badao terenowych
Tom 11: Metodologia przyszłych badao oraz podsumowanie z pilotażu
Każdy z tomów od 1 do 9 zawiera streszczenie w wersji polskiej oraz angielskiej.
Skróty i oznaczania używane w raporcie:
SIO: System Informacji Oświatowej
KU: Kształcenie Ustawiczne
PUP: Powiatowe Urzędy Pracy
Skróty w tabelach i na rysunkach:
N: liczebnośd próby
%: odsetek wskazao
BRAK: brak danych, odsetek respondentów którzy nie odpowiedzieli na pytanie
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1

WSTĘP

Niniejszy raport jest raportem cząstkowym prezentującym wyniki wszystkich zrealizowanych badao dla powiatu
m. Siedlce:
 badao desk research;
 badao terenowych dyrektorów jednostek kształcenia ustawicznego;
 badao terenowych uczniów i słuchaczy jednostek kształcenia ustawicznego.

Struktura raportu została podzielona na 4 części:


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



Częśd II – Badanie danych zastanych (częśd oparta o analizę danych Systemu Informacji Oświatowej dla
powiatu m. Siedlce)



Częśd III – Badanie terenowe wśród dyrektorów jednostek kształcenia ustawicznego (wyniki badao
ilościowych dyrektorów jednostek kształcenia ustawicznego w powiecie m. Siedlce)



Częśd IV – Badanie terenowe wśród uczestników zajęd w jednostkach kształcenia ustawicznego (wyniki
badao ilościowych i jakościowych uczniów i słuchaczy w powiecie m. Siedlce).
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2

METODOLOGIA

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


Dane statystyczne zbierane przez GUS



Badania, analizy, ekspertyzy



Dane gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej

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



dotyczące struktury ludności i demografii



dotyczące aktywności zawodowej (BAEL)



dotyczące edukacji



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

Dane zawarte
w
Systemie
Informacji
Oświatowej
(SIO)



System Informacji Oświatowej (SIO), działający na podstawie ustawy o systemie
informacji oświatowej z dnia 1 stycznia 2005 r. (Dz. U. 04.49.463). Ministerstwo
Edukacji Narodowej, System Informacji Oświatowej (dane z lat 2005/20062010/2011) – system działający od 2005 r. i gromadzący kompleksowe dane na
temat szkół oraz nauczycieli. System ten zastąpił system EWIKAN, który zakooczył
gromadzenie danych w latach 2002-2003.

Badania
społeczne,
publikacje,
ekspertyzy,
dotyczące
sytuacji
na
rynku pracy w
woj.
mazowieckim



Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa
Mazowieckiego, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie, http://obserwatorium.mazowsze.pl.
„Prognozy bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach
województwa mazowieckiego”, dr M. Mickiewicz, E. Łaszkiewicz, M. Pawłowska, J.
Stopolska, publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego „Aktywna
polityka zatrudnienia – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy
województwa mazowieckiego” przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp.
z o. o. na zlecenie 4P Research Mix Sp. z o. o., Warszawa, 2011
„Prognozy zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach
województwa mazowieckiego”, ”, dr M. Mickiewicz, E. Łaszkiewicz, M. Pawłowska,
J. Stopolska, publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego „Aktywna
polityka zatrudnienia – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy
województwa mazowieckiego” przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp.
z o. o. na zlecenie 4P Research Mix Sp. z o. o., Warszawa, 2011
Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS - 01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i
miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności za 2 półrocze roku
2010, PUP Siedlce, 2011
„Rynek pracy województwa mazowieckiego w 2010 roku”, Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie, Warszawa, kwiecieo 2011
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim
w 2010 r,. Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa, kwiecieo 2011
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Badanie terenowe dyrektorów jednostek kształcenia ustawicznego
Badanie terenowe wśród dyrektorów obejmowało zarówno badania jakościowe (IDI) oraz badania ilościowe
(kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia). Prace terenowe przypadały na czerwiec-wrzesieo 2011 roku.
W powiecie m. Siedlce zrealizowano 6 IDI z dyrektorami jednostek kształcenia ustawicznego w następującym
układzie:
Placówki oferujące
kształcenie ustawiczne
tylko w formie szkolnej

Placówki oferujące
kształcenie ustawiczne
tylko w formie pozaszkolnej

4

1

powiat m. Siedlce

Placówki oferujące
kształcenie ustawiczne w
formach szkolnych i
pozaszkolnych
1

W części ilościowej w powiecie m. Siedlce zrealizowano 16 wywiadów w następującym układzie:
powiat m. Siedlce
16
8
5
1
2
1
1

RAZEM
Samodzielna szkoła dla dorosłych (nie w zespole)
Zespół szkół
Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
Placówka doskonalenia nauczycieli
Centrum Kształcenia Praktycznego

Ogółem badanie zrealizowano z 15 na 26 zespołów szkól (placówek oświatowych zlokalizowanych pod tym
samym adresem, zew wspólną dyrekcją) - co daje wskaźnik dotarcia na bardzo wysokim poziomie dwóch
trzecich. Osiągnięta próba co zapewnia bardzo wysoką rzetelnośd i trafnośd wnioskowania.

Powiat m.
Siedlce

[A] liczba
zespołów szkół

[B]liczba
zrealizowanych
ankiet z
dyrektorami

[C] liczba
zrealizowanych
wywiadów IDI

26

16

6

[D] ogółem liczba
placówek w
których
realizowano
badanie
15*

*w dwóch placówkach zrealizowano po 2 ankiety– 1 w zakresie form szkolnych, 2
pozaszkolnych

wskaźnik dotarcia
[D]/[A]

65,4%

w zakresie form

Badanie terenowe uczniów i słuchaczy jednostek kształcenia ustawicznego
Badanie terenowe wśród uczniów i słuchaczy obejmowało zarówno badania jakościowe (FGI) oraz badania
ilościowe (kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia). Prace terenowe przypadały na czerwiec-wrzesieo
2011 roku.
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W powiecie m. Siedlce zrealizowano 2 FGI z uczniami i słuchaczami jednostek kształcenia ustawicznego w
następującym układzie:
Powiat

Liczba przeprowadzonych FGI z
uczestnikami:
form
form
szkolnych
pozaszkolnych
1
1

Subregion siedlecki
Powiat m. Siedlce

OPIS GRUP

FGI zostały przeprowadzone 30.06.2011 r. w
Siedlcach z uczniami/słuchaczami placówek
kształcenia ustawicznego z powiatu m. Siedlce

W części ilościowej w powiecie m. Siedlce zrealizowano 188 wywiadów w następującym układzie:
powiat m. Siedlce
RAZEM
Formy szkolne
zasadnicza szkoła zawodowa
technikum
technikum uzupełniające
liceum ogólnokształcące
liceum ogólnokształcące uzupełniające
szkoła policealna
Formy pozaszkolne
kursy/szkolenia zawodowe
kursy/szkolenia komputerowe
kursy/szkolenia językowe
kursy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
kursy/szkolenia z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy

188
169
1
1
45
29
9
84

19
4
3
12
0
0

Ogółem badanie zrealizowano w 22 na 25 aktywnie działających szkół, co daje wskaźnik dotarcia na poziomie
prawie 50%. Badaniem objęto 3,6% wszystkich uczniów z powiatu. Osiągnięta próba zapewnia wysoką
rzetelnośd i trafnośd wnioskowani.

*E+ liczba zespołów

[F] liczba ankiet formy szkolne

[G] liczba ankiet formy pozaszkolne

45

4636

22

11

167

21

48,9%

wskaźnik
realizowalności
próby *F+/*C+

*D+ liczba szkół

26

wskaźnik dotarcia
[D]/[B]

*C+ Liczba uczniów formy szkolne

WSKAŹNIKI

[B] liczba aktywnych
szkół

Powiat m. Siedlce

DANE DOTYCZĄCE PRÓBY

*A+ liczba zespołów
szkół

DANE DOTYCZĄCE POPULACJI

3,6%
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3

STRESZCZENIE

Analiza danych zastanych
 Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie m. Siedlce jest raczej dobra. Co prawda panuje tutaj
stosunkowo niskie bezrobocie w skali subregionu i całego województwa (10,1%), a także na jednego
mieszkaoca przypada najwięcej podmiotów gospodarczych, w porównaniu do pozostałych powiatów
subregionu siedleckiego. Siedlecki rynek pracy jako największy rynek pracy w subregionie, przyciąga
również osoby spoza miasta – współczynnik migracyjny pokazuje, że ponad dwukrotnie więcej osób
przyjeżdża tam do pracy, niż wyjeżdża. Struktura zatrudnienia pokazuje, że w Siedlcach dominuje
zatrudnienie w sektorze usług, głównie jednak nierynkowych.
 Kształcenie ustawiczne w subregionie siedleckim również zdominowane jest przez placówki z powiatu m.
Siedlce. W roku szkolnym 2010/2011 w powiecie tym zarejestrowanych było 56 placówek kształcenia
ustawicznego, z czego 45 (80%) było aktywnych, czyli miało uczniów lub słuchaczy – 37 jednostek
kształcących w formach szkolnych i 8 w formach pozaszkolnych.
 W ubiegłym roku szkolnym w powiecie m. Siedlce w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych
uczestniczyło 4 636 osób, edukację zakooczyło zaś 1 023 absolwentów. W formach pozaszkolnych
uczestniczyło 1 837. Oznacza to, że w skali powiatu na 100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym przypada
9 uczniów szkół dla dorosłych oraz 2 słuchaczy placówek oświatowych. Mimo iż zwłaszcza odsetek uczniów
szkół dla dorosłych jest wyższy niż średnia dla całego województwa, trudno wysunąd twierdzenie o istotnej
roli kształcenia ustawicznego w kształtowaniu potencjału kadr w powiecie. Nie sposób jednak zaprzeczyd,
że pożądane jest dopasowanie jego oferty do potrzeb lokalnej gospodarki.
 W powiecie m. Siedlce w strukturze kierunków, w jakich kształcą się uczniowie placówek kształcenia
ustawicznego w formach szkolnych, przeważają kierunki biurowo-administracyjne oraz usług dla ludności.
Patrząc z perspektywy struktury zatrudnienia, w której dominują osoby pracujące w usługach, można tutaj
mówid o dopasowaniu oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. W takiej sytuacji zdobycie zawodu może
byd korzystne z punktu widzenia rynku pracy, jednak również osoby z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym, nawet jeżeli nie będą kontynuowały nauki w szkole policealnej czy na studiach (a to
zdarza się relatywnie często), mogą znaleźd zatrudnienie w handlu lub usługach. Z powodu braku
monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie m. Siedlce, ale również wyników badao
wśród pracodawców w ramach projektu „Diagnoza deklarowanego i rzeczywistego popytu na pracę oraz
jego determinantów” prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach
„Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy” trudno jest jednakże ocenid w pełni stopieo dopasowania
oferty kształcenia do sytuacji na rynku pracy.
Badania wśród dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego
 Placówki kształcenia ustawicznego z terenu Siedlec są raczej zadowolone ze swojej ogólnej kondycji. W
skali 5-punktowej, gdzie 1 oznacza „z roku na rok placówka jest w dużo gorszej sytuacji”, a 5 oznacza „z
roku na rok dynamicznie się rozwijamy”, średnia ocena wyniosła 3,5. Raczej pozytywnie placówki oceniają
także swoją kondycję finansową. Tylko kilka jednostek boryka się z brakiem środków.
 Placówki siedleckie raczej nie zgłaszały problemów w funkcjonowaniu placówki. W kilku przypadkach
zgłoszono problemy z małym naborem słuchaczy oraz z finansami. Do mocnych stron placówek –
decydujących o potencjale rozwojowym – zaliczono przede wszystkim kompetencje i kwalifikacje kadry
pedagogicznej, lokalizację placówek, ofertę edukacyjną instytucji i jej renomę, a także zapotrzebowanie na
rynku pracy na osoby o kwalifikacjach oferowanych przez szkołę. Do słabych stron zaliczono współpracę z
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partnerami lokalnymi, sytuację finansową, kontakty i współpracę z pracodawcami, zaplecze
infrastrukturalne szkoły. Częśd placówek nie umiała wskazad słabych stron.
 Ogólna ocena warunków kształcenia w placówkach działających na terenie Siedlec wypadła najbardziej
pozytywnie wśród wszystkich powiatów. W skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało bardzo złe warunki, zaś 9 –
bardzo dobre warunki, przeciętna ocena wyniosła 8,4.
 Przedstawiciele placówek z terenu Siedlec oceniają, że sytuacja ich absolwentów na rynku pracy jest raczej
dobra lub przeciętna. Tylko w pojedynczych przypadkach sytuację tę oceniono jako raczej złą. Jednocześnie
korzystnie oceniano wpływ kształcenia w swoich placówkach na sytuację absolwentów na rynku pracy. W
skali 9-punktowej, gdzie 1 oznacza, że kształcenie w placówce w ogóle nie przyczyniło się do poprawy
sytuacji absolwentów na rynku pracy, a 9 oznacza, że przyczyniło się w bardzo dużym stopniu, przeciętna
ocena oddziaływania kształcenia na sytuację na rynku pracy kształtowała się na poziomie 6,4.
Badania wśród uczniów i słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego
 Czynnikami mającymi największy wpływ na kontynuowanie nauki według deklaracji badanych uczestników
kształcenia ustawicznego z Siedlec była chęd podniesienia poziomu wykształcenia, ogólnego poszerzenia
swojej wiedzy i umiejętności oraz chęd rozwoju osobistego. O wyborze szkoły zaś decydowała przede
wszystkim lokalizacja i dobre opinie o placówce.
 Uczestnicy kształcenia ustawicznego w Siedlcach planują kontynuowad naukę po ukooczeniu obecnej
szkoły, czy też kursu, szkolenia, ale jak pokazały badania jakościowe jest to działanie redukujące lęk
związany z wysoce nieprzewidywalną i mało stabilną sytuacją na rynku pracy.


Badani uczestnicy kształcenia ustawicznego z terenu Siedlec są na ogół zadowoleni z jakości oraz
warunków kształcenia w swojej placówce. Najlepiej oceniano nauczycieli – ich kompetencje i życzliwośd,
plan nauczania oraz organizację nauki, jak również jakośd zajęd teoretycznych i warunki lokalowe.
Stosunkowo najgorzej wypadła ocena placówek pod kątem jakości kształcenia informatycznego – jakośd
nauczania obsługi komputera i dostęp do komputerów z Internetem, a także jakości nauczania języków
obcych.



Zdaniem respondentów nauka w szkole lub na kursie przyczyniła się w największym stopniu do poszerzenia
wiedzy ogólnej, ale również kwalifikacji zawodowych w wymiarze umiejętności praktycznych, a także
umiejętności miękkich, takich jak radzenie sobie ze stresem, negocjowanie, czy asertywnośd, a także na
podniesienie samooceny. Jedna trzecia uczniów i aż połowa słuchaczy form pozaszkolnych stwierdziła, że
kształcenie ustawiczne pozytywnie wpłynęło na ich znajomośd języków obcych.



Jednocześnie aż co trzeci pracujący respondent w obecnej pracy nie wykorzystuje w ogóle umiejętności,
jakich uczy się na kursie czy w szkole. Z drugiej jednak strony wysokie są oczekiwania związane z obecnym
kształceniem - ponad 60% uczniów i 88% słuchaczy uważa, że nauka i zdobyte w ten sposób umiejętności
mogą im się przydad do znalezienia nowej pracy, a 64% badanych ogółem wierzy, że nauka w szkole lub na
kursie pomoże im w znalezieniu pożądanej, docelowej pracy.



Uczestnicy kształcenia ustawicznego z terenu Siedlec mieli dośd wysoką samoocenę jeśli chodzi o
posiadane kwalifikacje i kompetencje. Wśród swoich zalet wskazywali przede wszystkim cechy osobowe:
punktualnośd, sumiennośd, rzetelnośd, obowiązkowośd, pracowitośd, pilnośd, komunikatywnośd czy
odpowiedzialnośd. Dodatkowo ponad połowa respondentów nie potrafiła wskazad żadnych swoich wad.
Mimo to oceniając poszczególne kwalifikacje respondenci dostrzegali słabą znajomośd języków obcych,
umiejętnośd obsługi komputera, czy też brak doświadczenia zawodowego.
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ABSTRACT

Analysis of existing data
 The situation on the local job market in Siedlce city poviat is quite good. The unemployment rate here is
relatively low compared to the sub-region and voivodship as a whole (10.1%), and the number of
business entities per 10,000 inhabitants is higher than in any other poviat in the Siedlce sub-region.
Siedlce’s job market, the largest in the sub-region, also attracts people from outside of the city – the rate
for commuting to work shows that more than twice as many people travel into Siedlce to work than
travel out of the city. Siedlce’s employment structure is dominated by jobs in services, mainly of a nonmarket profile.
 Lifelong learning in the Siedlce sub-region is also dominated by establishments in the Siedlce city poviat. In
the 2010/2011 academic year there were 56 lifelong learning establishments registered in this poviat, of
which 45 (80%) were active, i.e. had students. 37 of these provided instruction in school forms, and 8 in
out-of-school forms.
 In the last academic year there were 4,636 participants in lifelong learning in school-based forms in the
Siedlce city poviat, and such education was completed by 1,023 graduates. 1,837 people participated in
out-of-school forms. This means that for every 100 inhabitants of productive age in the poviat there are 9
students in schools for adults, and 2 in educational establishments. Although the percentage attending
schools for adults in particular is above the voivodship average, it would be hard to say that lifelong
learning plays an important role in shaping the potential of the poviat’s human resources. However, it
cannot be denied the range of lifelong learning available should be tailored to the needs of the local
economy.
 In the Siedlce city poviat, the structure of subjects chosen by students of lifelong learning establishments
in school forms is dominated by office and administration, as well as community services. Looking from the
point of view of employment structure, dominated by people working in services, the instruction available
may be considered as tailored to job market needs. In such a situation, acquiring an occupation may be
beneficial from the point of view of the job market, although people who have completed secondary-level
education, even if they are not going to continue their education at adult colleges or in higher places of
learning (which happens relatively often), may find employment in trade or services. Due to the lack of
monitoring of deficit and surplus occupations in the Siedlce city poviat, as well as the findings of research
among employers as part of the project “Diagnosis of declared and actual demand for work and its
determinants”, conducted by the Voivodeship Job Agency in Warsaw as part of the “Mazowieckie
Obserwatorium Rynku Pracy” *Mazowieckie Job Market Observatory+, it would be hard to assess in full the
degree to which lifelong learning matches the situation on the job market.
Research among directors of lifelong learning establishments
 Lifelong learning establishments in Siedlce are quite pleased with their overall condition. On a 5-point
scale, with 1 meaning “the establishment’s situation is getting a lot worse from one year to the next”, and
5 meaning “we’re growing dynamically year by year”, the average rating was 3.5. The establishments also
gave quite good ratings for their financial condition, with only a few of them saying they are struggling
with insufficient funds.
 The establishments in Siedlce tended not to report problems related to functioning. In a few cases
problems were reported with low enrolment figures and with finances. Strengths mentioned by the
respondents – determining their establishment’s growth potential – were above all the competences and
qualifications of teaching staff, location, their prospectus, the establishment’s reputation, as well as
demand on the job market for people with qualifications they offered. Aspects given as weaknesses were
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collaboration with local partners, financial situation, contacts with and collaboration with employers, and
school infrastructure. Some establishments were unable to indicate any weaknesses.
 Overall assessment for the conditions of instruction in establishments functioning in Siedlce was the most
positive for all the poviats. On a scale from 1 to 9, where 1 meant very bad conditions and 9 – very good –
the average rating was 8.4.
 Representatives of establishments in Siedlce rated the situation of their graduates on the job market as
quite good or average. Only in a few cases was their situation described as quite bad. At the same time
ratings were favourable for the contribution of instruction in their establishments on graduates’ situation
on the job market. On a 9-point scale, with 1 for instruction in their establishment not contributing at all to
an improvement in graduates’ situation on the job market, and 9 for it contributing a great deal, the
average rating was 6.4.
Research among students of lifelong learning establishments
 According to declarations by participants in lifelong learning in Siedlce, the factors contributing the most to
them continuing their education were their desire to raise their level of education, to expand their
knowledge and skills in general, and their desire for personal development. The choice of school was
determined above all by its location and good reputation of the establishment.
 Although those attending lifelong learning in Siedlce plan to continue their education after graduating
from their current school, the qualitative research revealed this to be a way of reducing fear related to the
highly unpredictable and unstable situation on the job market.
 Lifelong learning students in Siedlce covered by this research are, on the whole, pleased with the quality
and conditions of learning in their establishment. Ratings were best for the teachers – their competencies
and cordiality, for the curriculum and the organisation of the teaching, as well as for the quality of classes
in theory and the standards of the premises. The establishments’ lowest ratings were given for the quality
of IT instruction – the quality of instruction in using computers and access to computers with internet, as
well as the quality of instruction in foreign languages.
 According to the respondents, taking instruction at their school or course contributed to the greatest
degree to a broadening of their general knowledge, as well as improving their vocational qualifications in
terms of practical skills as well as soft skills, such as coping with stress, negotiations or assertiveness; it also
improved their self-appraisal. One third of students and as many as half those taking out-of-school
instruction claimed that the lifelong learning contributed positively to their knowledge of foreign
languages.
 At the same time, as many as one in three working respondents make no use at all at work of the skills
learned in their course or school. On the other hand, expectations regarding their current education are
high: over 60% of school-based students and 88% those on courses or training believe the instruction and
the skills thus acquired may prove useful for finding a new job, while 64% of all respondents believe that
their instruction at school or on their course will help them obtain the employment they ultimately hope
to find.
 Participants in lifelong learning in Siedlce gave quite a high self-evaluation in regard to their qualifications
and competencies. When listing their strengths, they gave above all personality traits: punctuality,
conscientiousness, reliability, diligence, industriousness, good communication skills and responsibility. In
addition, over half the respondents were unable to indicate any faults they might have. However, when
assessing their specific qualifications, the respondents perceived poor knowledge of foreign languages and
computer skills, and insufficient vocational experience.
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CZĘŚD I - ANALIZA DOPASOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DO POTRZEB
LOKALNEGO RYNKU PRACY

Miasto na prawach powiatu (powiat grodzki) Siedlce utworzony został w wyniku reformy administracyjnej w
1999 roku. Jest to czwarte co do wielkości miasto w woj. mazowieckim (77 tys. mieszkaoców). Miasto Siedlce
jest drugim pod względem liczby mieszkaoców powiatem w subregionie siedleckim, ustępując powiatowi
2
siedleckiemu. Zajmuje powierzchnię 32 km , co stanowi mniej niż jeden procent powierzchni subregionu – jest
to teren silnie zurbanizowany, o wysokiej gęstości zaludnienia. Siedlce są głównym miastem subregionu, w
którym koncentruje się rynek edukacyjny i rynek pracy.
Charakterystyka 1: Bezrobocie
W powiecie m. Siedlce stopa bezrobocia rejestrowanego w 2010 roku wynosiła 10,1%. Była także o 1,5 punktu
procentowego wyższa niż średnia dla całego województwa.
Prognozy mówią o powolnym spadku liczby osób bezrobotnych w powiecie w perspektywie 15 lat. Wśród
bezrobotnych przeważad będą mężczyźni, osoby o najkrótszym stażu pracy (poniżej 1 roku), ponad jedna
trzecia z nich będzie należała do grupy wiekowej 25-34 lata. Najbardziej zagrożone bezrobociem będą osoby
legitymujące się wykształceniem gimnazjalnym i niższym, zasadniczym zawodowym oraz policealnym i średnim
1
zawodowym .
Rysunek 1. Stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatach subregionu siedleckiego

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

1

„Prognozy bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego”, dr M. Mickiewicz, E.
Łaszkiewicz, M. Pawłowska, J. Stopolska, publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego „Aktywna polityka zatrudnienia –
analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp.
z o. o. na zlecenie 4P Research Mix Sp. z o. o., Warszawa, 2011
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Charakterystyka 2: Podmioty gospodarki narodowej
Powiat m. Siedlce charakteryzuje się najwyższą w skali subregionu liczbą podmiotów gospodarczych
przypadających na 10 000 mieszkaoców (1089), jednak na tle województwa wartośd ta jest dośd niska (1 299).
W strukturze podmiotów gospodarczych w powiecie dominuje branża handlowa (27%), transport i gospodarka
magazynowa (17%) oraz działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (10%). Struktura dla subregionu różni
się nieznacznie: większą rolę odgrywają tu budownictwo i rolnictwo, przy jednoczesnym spadku odsetka
podmiotów działających w branży profesjonalnej, naukowej i technicznej, oraz związanej z obsługą rynku
nieruchomości.
Rysunek 2. Podmioty gospodarki narodowej w powiecie m. Siedlce i subregionie siedleckim

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

Charakterystyka 3: Zatrudnienie i miejsca pracy
W roku 2009 w mieście Siedlce pracowało 25 344 osoby, co stanowi połowę mieszkaoców powiatu w wieku
2
produkcyjnym – jest to wartośd przeciętna na tle innych powiatów subregionu. Ogólnie w subregionie
odnotowano 77 837 osób pracujących, czyli 51% mieszkaoców. Największy udział w strukturze zatrudnienia w
powiecie mają pracownicy usług nierynkowych (pozostałych usług – 38%), przemysłu i budownictwa (32%),
oraz handlu i pokrewnych (24%).
Najistotniejszą różnicą między strukturą powiatową a subregionalną jest dominująca pozycja rolnictwa (42%
pracujących), przy jednoczesnym niższym udziale wszystkich pozostałych kategorii: usług nierynkowych o 14

2

Wiek produkcyjny kobiet – 18-59 lat, wiek produkcyjny mężczyzn 18-64 lat
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punktów procentowych, przemysłu i budownictwa o 12 punktów procentowych, a handlu o 10 punktów
procentowych.
Rysunek 3. Struktura pracujących w powiecie m. Siedlce i subregionie siedleckim

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2009 rok

Według prognoz zatrudnienia opracowanych w ramach projektu „Aktywna polityka zatrudnienia – analizy,
3
prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” , w perspektywie następnych
15 lat liczba pracujących w powiecie m. Siedlce będzie systematycznie spadad. Na rynku pracy Siedlec
dominującą grupę stanowią osoby zatrudnione w sektorze prywatnym. Sytuacja ta będzie widoczna również w
okresie objętym prognozą. Szacuje się, że znaczącym zmianom nie ulegnie również odsetek osób pracujących w
poszczególnych sektorach ekonomicznych. Nadal w strukturze zatrudnienia dominowad będą osoby pracujące w
usługach – rynkowych i nierynkowych. Rolnictwo skupiad będzie znikomą częśd wszystkich pracujących.
Znaczącym zmianom nie ulegnie też struktura wiekowa pracujących
Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach pokazują, że w ciągu drugiego półrocza 2010 roku wśród
bezrobotnych w powiecie m. Siedlce przeważały osoby beż wyuczonego zawodu (585 osób). Wśród osób
posiadających kwalifikacje zawodowe dominowali sprzedawcy (155 os.), technicy ekonomiści (76 os.), ślusarze
(67 os.) i technicy mechanicy (58 os.). Najwięcej ofert pracy zgłoszono dla telemarketerów (392), pracowników
ds. kredytów, pożyczek i pokrewnych (250) oraz sprzedawców (136).
Należy tu zaznaczyd, że prezentowane dane nie dotyczą zawodów nadwyżkowych i deficytowych, a jedynie
bezwzględnych liczb bezrobotnych i ofert pracy.

3

Prognozy zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego, dr M. Mickiewicz, E.
Łaszkiewicz, M. Pawłowska, J. Stopolska, publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego „Aktywna polityka zatrudnienia –
analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp.
z o. o. na zlecenie 4P Research Mix Sp. z o. o., Warszawa, 2011
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Tabela 1. Ranking zawodów o największej liczbie bezrobotnych oraz o największej liczbie ofert pracy.

Bezrobotni

Oferty pracy

sprzedawca 155 os.
technik ekonomista 76 os.
ślusarz 67 os.
technik mechanik 58 os.
pedagog 46 os.
tokarz w metalu 41 os.
technik budownictwa 37 os.
murarz 36 os.
sprzątaczka biurowa 35 os.
robotnik budowlany 35 os.
technik żywienia i gospodarstwa
domowego 32 os.
kucharz małej gastronomii 32 os.
technik prac biurowych 31 os.
technik handlowiec 31 os.
cukiernik 31 os.

telemarketer 392
pracownik ds. kredytów, pożyczek i
pokrewnych 250
sprzedawca 136
pracownik obsługi biurowej 81
pielęgniarka 70
kierowca ciągnika siodłowego 65
murarz 61
robotnik gospodarczy 49
elektromonter instalacji elektrycznych 40
monter płyt kartonowo-gipsowych 40
nauczyciel przedmiotów zawodowych i
technicznych 36
technik prac biurowych 32
sprzątaczka biurowa 29
robotnik budowlany 29
przedstawiciel handlowy 28

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 3 do sprawozdania MPiPS - 01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności za 2 półrocze roku 2010

Charakterystyka 4: Mobilność zawodowa
Analiza wskaźnika migracyjnego pokazuje, że Siedlce są miastem przyciągającym bardzo wiele osób pracujących
z innych miejscowości - liczba osób przyjeżdżających do pracy jest ponad dwukrotnie wyższa, niż liczba osób
wyjeżdżających. W powiecie siedleckim liczba osób wyjeżdżających do pracy znacznie przeważa nad liczbą osób
przyjeżdżających w tym celu, a w łosickim można zauważyd równowagę jeśli chodzi o migracje zawodowe.
Można z dużym prawdopodobieostwem stwierdzid, że powiat grodzki przyciąga osoby pracujące z okolicznych
powiatów ziemskich, przede wszystkim z powiatu siedleckiego ziemskiego.
Rysunek 4 Wskaźnik migracyjny – stosunek liczby osób przyjeżdżających do pracy do liczby osób wyjeżdżających do pracy
w powiatach subregionu siedleckiego (dane dla roku 2006)

Źródło: Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie
Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, http://obserwatorium.mazowsze.pl/.
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Podsumowanie: Dopasowanie kształcenia ustawicznego do potrzeb regionalnego
rynku pracy
W 2010/2011 roku w powiecie m. Siedlce w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych uczestniczyło 4 636
osób, edukację zakooczyło zaś 1 023 absolwentów. W formach pozaszkolnych uczestniczyło 1 837. Oznacza to,
że w skali powiatu na 100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym przypada 9 uczniów szkół dla dorosłych oraz 2
słuchaczy placówek oświatowych. Mimo iż zwłaszcza odsetek uczniów szkół dla dorosłych jest wyższy niż
średnia dla całego województwa, trudno wysunąd twierdzenie o istotnej roli kształcenia ustawicznego w
kształtowaniu potencjału kadr w powiecie. Nie sposób jednak zaprzeczyd, że pożądane jest dopasowanie jego
oferty do potrzeb lokalnej gospodarki.
Znaczącym problemem dla kształcenia zawodowego jest właśnie stopieo niedopasowania do potrzeb rynku
pracy. Zaznaczyd jednak należy, iż obserwowane na przestrzeni ostatnich lat zmiany w ofercie zawodowych
placówek kształcenia ustawicznego w powiecie m. Siedlce w większości idą w kierunku zgodnym z potrzebami
rynku. Z powodu braku monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie m. Siedlce trudno jest
ocenid stopieo dopasowania oferty kształcenia do sytuacji na rynku pracy pod tym względem. Można jedynie
zauważyd, że oferowane kierunki kształcenia nie pokrywają się z zawodami, w których jest najwięcej
zarejestrowanych osób bezrobotnych, jednak nie są one również zgodne z zawodami, w których zgłaszanych
jest najwięcej ofert pracy.
W powiecie m. Siedlce w strukturze kierunków, w jakich kształcą się uczniowie placówek kształcenia
ustawicznego w formach szkolnych, przeważają kierunki biurowo-administracyjne oraz usług dla ludności.
Patrząc z perspektywy struktury zatrudnienia, w której dominują osoby pracujące w usługach, można tutaj
mówid o dopasowaniu oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. W takiej sytuacji zdobycie zawodu może byd
korzystne z punktu widzenia rynku pracy, jednak również osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym,
nawet jeżeli nie będą kontynuowały nauki w szkole policealnej czy na studiach (a to zdarza się relatywnie
często), mogą znaleźd zatrudnienie w handlu lub usługach.

6
6.1

CZĘŚD II – BADANIE DANYCH ZASTANYCH
Placówki kształcenia ustawicznego i ich uczniowie

Kształcenie ustawiczne w subregionie siedleckim zdominowane jest przez placówki z powiatu m. Siedlce. W
roku szkolnym 2010/2011 w powiecie tym zarejestrowanych było 56 placówek kształcenia ustawicznego, z
czego 45 (80%) było aktywnych, czyli miało uczniów lub słuchaczy. Spośród 37 aktywnych szkół dla dorosłych
przeważają szkoły policealne (18) oraz licea ogólnokształcące i licea uzupełniające (po 7). Oprócz szkół
policealnych, jedyną dostępną formą szkolnictwa zawodowego są technika uzupełniające (4 szkoły).
Wśród 8 placówek oświatowych zarejestrowanych w Siedlcach są 4 niepubliczne placówki kształcenia
ustawicznego i praktycznego, 2 Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz po jednym
Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych i Centrum Kształcenia Ustawicznego.
W powiatach ziemskich podregionu oferta placówek kształcenia ustawicznego jest zdecydowanie uboższa. W
powiecie sokołowskim działało jedno liceum ogólnokształcące oraz 3 placówki oświatowe: 2 Ośrodki
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz jedna niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i
praktycznego. W powiecie siedleckim działały dwie szkoły dla dorosłych: technikum uzupełniające oraz szkoła
policealna. W powiecie łosickim jedyna zarejestrowana placówka w roku szkolnym 2010/2011 nie miała
uczniów/słuchaczy.
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Rysunek 5. Udział placówek kształcenia ustawicznego z poszczególnych powiatów w subregionie.

0,0%
3,9%

7,8%

Powiat łosicki

Powiat siedlecki

Powiat sokołowski

Powiat m. Siedlce
88,2%

Tabela 2. Placówki kształcenia ustawicznego ze względu na typ oraz publicznośd.
Subregion
siedlecki
ZAREJESTROWANE PLACÓWKI
PLACÓWKI AKTYWNE
UDZIAŁ PLACÓWEK AKTYWNYCH
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Gimnazjum
Zasadnicza szkoła zawodowa
Liceum ogólnokształcące
Liceum profilowane
Technikum
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla
absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych
Technikum uzupełniające dla absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
PLACÓWKI OŚWIATOWE
Kolegium nauczycielskie
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Centrum Kształcenia Praktycznego
Centrum Kształcenia Ustawicznego ze
szkołami
Ośrodek dokształcania i doskonalenia
zawodowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego - bez
szkół
Niepubliczna placówka kształcenia
ustawicznego i praktycznego
PUBLICZNOŚD

67
51
76%
40
1

Powiat
łosicki

Powiat
siedlecki
1
0
0%

Powiat
sokołowski

2
2
100%
2

8

Powiat m.
Siedlce

8
4
50%
1

56
45
80%
37
1

1

7

7

7

5

1

4

19
11

1

18
8

3

1

1

1

1

4

2

2

5

1

4
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Subregion
siedlecki
publiczna
niepubliczna o uprawnieniach szkoły
publicznej
niepubliczna bez uprawnieo szkoły
publicznej
niepubliczna

15
30

Powiat
łosicki

Powiat
siedlecki

Powiat
sokołowski
2

2
1

1
5

Powiat m.
Siedlce
11
29
1

1

4

Przeciętna placówka w powiecie m. Siedlce wyróżnia się na tle pozostałych placówek w pozostałych powiatach
subregionu oraz województwa zarówno dużą ilością klas (4,6) jak i dużą ilością uczniów (103).
W powiecie sokołowskim zwraca uwagę stosunkowo duża średnia liczba klas przy jednocześnie niewielkiej
średniej liczbie uczniów w placówce. Może to oznaczad, że przeciętne oddziały są niewielkie, co przyczynia się
do lepszych warunków nauki.
Rysunek 6. Liczba klas i uczniów w placówce.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat liczba placówek kształcenia ustawicznego w subregionie siedleckim wzrosła o
13%. W powiecie m. Siedlce na pomiędzy rokiem szkolnym 2005/2006 a 2010/2011 wzrosła przede wszystkim
liczba aktywnych szkół ogólnokształcących – o 88%. Z 2 do 7 (wzrost o 350%) zwiększyła się liczba liceów
ogólnokształcących oraz liceów uzupełniających. Jeśli chodzi o szkoły zawodowe należy zauważyd trzykrotny
wzrost liczby szkół policealnych (z 6 do 18). Te zmiany były zgodne z tendencjami zaobserwowanymi w skali
województwa, jednak bardziej intensywne.
Nieznacznie spadła w tym czasie liczba aktywnych placówek oświatowych zlokalizowanych w Siedlcach. O
połowę zmniejszyła się liczba działających Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (z 4 do 2), a
jednocześnie dwukrotnie wzrosła liczba niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego (z 2
do 4).
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OGÓŁEM
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
SZKOŁY ZAWODOWE
SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Gimnazjum
Zasadnicza szkoła zawodowa
L. O na podbudowie 8-letniej
szkoły podstawowej
L.O na podbudowie szkoły
zasadniczej
Liceum ogólnokształcące
L. O uzupełniające dla
absolwentów ZSZ
Liceum zawodowe
Liceum profilowane
Technikum, liceum i szkoła
równorzędna na podbudowie
8-letniej szkoły podstawowej
Technikum, liceum i szkoła
równorzędna na podbudowie
szkoły zasadniczej
Technikum
Technikum uzupełniające dla
absolwentów ZSZ
Szkoła policealna
(ponadpodstawowa)
Szkoła policealna
(ponadgimnazjalna)
PLACÓWKI OŚWIATOWE
Kolegium nauczycielskie
Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych
Centrum Kształcenia
Praktycznego
Centrum Kształcenia
Ustawicznego ze szkołami
Ośrodek dokształcania i
doskonalenia zawodowego
Centrum Kształcenia
Ustawicznego - bez szkół
Niepubliczna placówka
kształcenia ustawicznego i
praktycznego

z: zlikwidowano/brak uczniów,

0,84
0,82
0,69
1,04
1,80
1,50

52
39
26
13

z

44
33
22
11

INDEKS
ZMIANY,
2005=1

2010

2007

0,98
1,03
0,92
1,23
u.n
b

40
30
22
8

2

z

2

z

z

6

z

2

z

1,73

2

6

8

4,00

2

4

7

3,50

1,66

3

5

7

2,33

2

4

7

3,50

z
1,17

1

1

b
z

1

1

z

1

z

1

z

z

7

z

5

z

0,47

1

z

1

z

0,84

5

1,00

5

z

4

z

3

1,50

7

15

19

2,71

6

13

18

3,00

0,97
1,00

13

11

11

0,85
b

10

8

8

0,80
b

0,80

1

1

1

1,00

1

1

1

1,00

0,79

1

1

z

1

1

0,56

1

1

1,00

1

0,52

6

4

4

0,67

4

2

0,35

1

2

z

1

2

2,85

3

3

1,67

2

2

6

51
40
24
16
1

2005

INDEKS
ZMIANY,
2005=1

2010

2007

2005

INDEKS
ZMIANY,
2005=1

Tabela 3. Aktywne (posiadające uczniów) placówki kształcenia ustawicznego na przestrzeni lat 2005 – 2010.
MAZOWIECKIE
Subregion siedlecki
Powiat m. Siedlce

5

5

u.n: utworzono nowe/są uczniowie,

35
27
19
8

5

45
37
22
15
1

1,13
1,23
1,00
1,88
u.n
b

b
z

4

0,80
z

z
1

1,00

2

0,50
z

4

2,00

b: brak
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W ciągu ostatnich 6 lat liczba uczniów szkół dla dorosłych w Siedlcach wzrosła o prawie 60%. Zmiana ta była
szczególnie widoczna w przypadku szkół ogólnokształcących, gdzie liczba uczniów wzrosła ponad dwukrotnie.
W szkołach dla dorosłych zarejestrowanych w Siedlcach uczyło się w zeszłym roku szkolnym 4636 uczniów, czyli
95% wszystkich uczniów w subregionie. Rok wcześniej naukę zakooczyło w nich 1023 absolwentów (90%
absolwentów w subregionie). W strukturze uczniów powiatu m. Siedlce przeważali uczniowie szkół policealnych
(2401 osób), uczniowie liceów ogólnokształcących uzupełniających (933 osoby) oraz liceów ogólnokształcących
(910 osób).
W powiecie sokołowskim uczyło się 124 uczniów, wszyscy w liceach ogólnokształcących, a w powiecie
siedleckim 105, w szkole policealnej (54 osoby) oraz w technikum uzupełniającym (51 osób).
Liczba uczestników pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego w powiecie m. Siedlce systematycznie malała
od 2005 roku. Aktualnie jest ich o 49% mniej niż 6 lat temu.
Warta odnotowania jest relatywnie duża liczba słuchaczy placówek oświatowych w powiecie sokołowskim
(4183), mimo iż są tam tylko trzy tego typu instytucje. Przeciętnie są one jednak większe pod względem liczby
słuchaczy o placówek w Siedlcach.
Tabela 4. Uczniowie szkół dla dorosłych

Subregion
siedlecki

Powiat
łosicki

Powiat
siedlecki

Liczba absolwentów
1131
7
Liczba uczniów
4865
w tym:
Gimnazjum
11
Zasadnicza szkoła zawodowa
Liceum ogólnokształcące
1034
Liceum ogólnokształcące uzupełniające
933
Liceum profilowane
Technikum
Technikum uzupełniające
220
Szkoła policealna
2455
Placówki dla nauczycieli
212
Słuchacze placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Ogółem

6056

40
105

Powiat
sokołowski

61
124

Powiat m.
Siedlce

1023
4636
11

124

51
54

910
933

169
2401
212

4183

1873
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Rysunek 7. Liczba uczniów szkół dla dorosłych i uczestników form pozaszkolnych – zmiana na przestrzeni lat 2005 - 2010
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6.2

Kierunki kształcenia

Szkoły w Siedlcach oferują kształcenie w 16 różnych kierunkach, najwięcej z nich w biurowo-administracyjnych
(9 szkół), usług dla ludności (7 szkół) oraz ochrony i bezpieczeostwa (6 szkół). W kierunkach tych kształci się
również najwięcej uczniów – odpowiednio 801 osób w zawodach biurowo-administracyjnych, 473 w tych
związanych z usługami dla ludności i 316 w kierunku ochrony i bezpieczeostwa. Ponadto wiele osób uczyło się
w zawodach związanych z transportem (383 uczniów w 5 szkołach).
Najbardziej popularne zawody w powiecie m. Siedlce to: technik administracji (565 uczniów w 7 szkołach),
technik logistyk (341 uczniów w 4 szkołach) oraz technik usług kosmetycznych (318 uczniów w 6 szkołach).
Najmniej uczniów kształciło się w zawodzie kelnera (5 osób), technika obsługi turystycznej (9 osób) i technika
architektury krajobrazu (11 osób).
W powiecie siedleckim prawie wszyscy uczniowie (100 osób) uczyli się w dwóch szkołach oferujących
kształcenie w zawodzie technika rolnika.
Tabela 5. Oferowane zawody – główne grupy – i uczniowie.
Subregion
siedlecki
szkoły przygotowane do kształcenia w danym kierunku/zawodzie
biuro i administracja
9
usługi dla ludności
7
ochrony i bezpieczeostwa
6
rolnictwo i pokrewne
6
nowe technologie
5
transport
5
budownictwo i konstrukcja
3
hotele i gastronomia
3
ochrona zdrowia
2
opieka społeczna
2
przyroda i środowisko
2
artystyczne
1
języki obce
1
technika i mechanika
1
wyrób produktów spożywczych/żywienie
1
inne
1
liczba uczniów w danym zawodzie
biuro i administracja
801
usługi dla ludności
473
transport
383
ochrony i bezpieczeostwa
316
rolnictwo i pokrewne
250
języki obce
212
nowe technologie
158
inne
66
ochrona zdrowia
53
opieka społeczna i kierunki społeczne
43
budownictwo i konstrukcja
42

Powiat
łosicki

Powiat
siedlecki

Powiat
sokołowski

2
1

100
5

Powiat m.
Siedlce
9
7
6
4
4
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
801
473
383
316
150
212
153
66
53
43
42
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Subregion
siedlecki
liczba uczniów w danym zawodzie
hotele i gastronomia
przyroda i środowisko
artystyczne
wyrób produktów spożywczych/żywienie

Powiat
łosicki

Powiat
siedlecki

Powiat
sokołowski

37
25
15
13

Powiat m.
Siedlce
37
25
15
13

Tabela 6. Oferowane kierunki kształcenia (szkoły przygotowane do kształcenia w danym zawodzie) – konkretne zawody.
Subregion
siedlecki
Technik administracji
Technik usług kosmetycznych
Technik informatyk
Technik usług fryzjerskich
Technik rolnik
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik logistyk
Technik bezpieczeostwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik hotelarstwa
Technik budownictwa
Technik obsługi turystycznej
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik architektury krajobrazu
Technik organizacji reklamy
Asystent osoby niepełnosprawnej
Kelner
Technik masażysta
Technik ochrony środowiska
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik mechanik
Opiekun medyczny
Technik prac biurowych
Inny
Technik agrobiznesu
język angielski
język niemiecki
Technik spedytor
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Fototechnik
język francuski
Technik archiwista
Technik geodeta
Technik informacji naukowej

7
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Powiat
łosicki

Powiat
siedlecki

Powiat
sokołowski

1
2

Powiat m.
Siedlce
7
6
4
4
2
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tabela 7. Uczniowie: konkretne zawody
Subregion
siedlecki
Technik administracji
Technik logistyk
Technik usług kosmetycznych
Technik bezpieczeostwa i higieny pracy
Technik informatyk
Technik usług fryzjerskich
Technik rolnik
język angielski
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik rachunkowości
Technik agrobiznesu
Inny
Technik ekonomista
język niemiecki
Technik masażysta
Technik budownictwa
Technik spedytor
Technik handlowiec
Technik hotelarstwa
Opiekun medyczny
Technik geodeta
Technik prac biurowych
język francuski
Technik archiwista
Fototechnik
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik architektury krajobrazu
Technik obsługi turystycznej
Kelner

565
341
318
215
158
155
151
140
101
90
88
66
65
54
53
42
42
32
32
31
25
25
18
15
15
13
12
11
9
5

Powiat
łosicki

Powiat
siedlecki

Powiat
sokołowski

5
100

Powiat m.
Siedlce
565
341
318
215
153
155
51
140
101
90
88
66
65
54
53
42
42
32
32
31
25
25
18
15
15
13
12
11
9
5

Analizując zmiany w liczbie uczniów w konkretnych zawodach w powiecie m. Siedlce przede wszystkim należy
zwrócid uwagę na bardzo duży, ponad szesnastokrotny, wzrost liczby osób kształcących się w zawodzie technika
BHP – z 13 do 215 (w tym czasie w województwie liczba uczniów w tym zawodzie wzrosła czterokrotnie).
Wzrost zainteresowania wśród uczniów kształceniem w zawodzie technik bezpieczeostwa i higieny pracy
można tłumaczyd tym, że w skali województwa jest to zawód, w którym osoby znajdują zatrudnienie – jest dużo
ofert pracy i mało osób bezrobotnych. Znacząco więcej uczniów odnotowano również w zawodach technika
rolnika (z 16 do 51 osób, wzrost o 319%), technika godety (z 9 do 25 osób, 278%) oraz technika administracji (z
232 do 565 osób, 243%). Interesujący jest również przypadek zawodu asystent osoby niepełnosprawnej, gdzie
liczba uczniów wzrosła o 70%, pomimo spadkowej tendencji na poziomie województwa (spadek o 32%).
W ciągu ostatnich sześciu lat miał miejsce duży odpływ uczniów z zawodu technik handlowiec (z 229 do 31
osób, spadek o 86%) oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego (z 49 do 13 osób, spadek o 74%). W tym
czasie zaprzestano również kształcenia w 7 zawodach oraz rozpoczęto w 9 nowych. Niektóre z nich cieszą się
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już dużą popularnością, na przykład technik logistyk, który jest drugim najczęściej wybieranym zawodem w
powiecie.

Technik budownictwa
Technik elektryk
Technik geodeta
Technik mechanik
Technik informatyk
Fototechnik
Technik bezpieczeostwa i
higieny pracy
Technik rolnik
Technik
architektury
krajobrazu
Technik technologii żywności
Technik
żywienia
i
gospodarstwa domowego
Technik masażysta
Technik agrobiznesu
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik hotelarstwa
Technik obsługi turystycznej
Technik
organizacji
usług
gastronomicznych
Technik organizacji reklamy
Technik spedytor
Technik logistyk
Technik administracji
Asystent
osoby
niepełnosprawnej
Opiekun w domu pomocy
społecznej
Technik archiwista
Technik rachunkowości
Technik prac biurowych
Kelner
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych

0,59
0,60
2,78
0,47
0,36
Nowy
zawód

66
12
9
63
281

3,93

13

2,43
nowy
zawód
0,20

56

0,48

49

65

0,88
1,78
0,23
0,16
1,55
0,58

52
95
94
240
16
10

58
82
88
92
49
0

1,31

9

5,68
Nowy
zawód
13,70
3,23

12

232

0,68
0,26
Nowy
zawód
1,10
0,45
0,31
1,64
1,92

79

42

34
21
330

25
158

0,64
z
2,78
z
0,56

15

u.n

57

215

16,54

13

233

151

2,7

16

26

11

u.n

68

66
12
9
41
233

INDEKS
ZMIANY,
2005=1

2010

2007

Powiat m. Siedlce

2005

INDEKS
ZMIANY,
2005=1

2010

2007

2005

INDEKS
ZMIANY,
2005=1

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

79

42

153

0,64
z
2,78
z
0,66

34
21
216

25

15

u.n

57

215

16,54

86

51

3,19

26

11

u.n

z

68

13

0,26

49

65

13

0,26

53
88
65
32
32
9

1,02
0,93
0,69
0,13
2
0,9

52
95
64
229
16
10

58
82
60
92
49
0

53
88
65
32
32
9

1,02
0,92
1,02
0,14
2
0,9

21

z

9

21

z

18

z

12

18

z

42

u.n

170
329

341
565

u.n
2,43

232

7

9

12

1,71

63

25

z

81

74

145
53

8
215
157

15

u.n

90
25
5
155
318

1,11
u.n
u.n
1,07
6

z

42

u.n

170
329

341
565

u.n
2,43

7

9

12

1,71

63

25

81

74

145
53

8
215
157

z
15

u.n

90
25
5
155
318

1,11
u.n
u.n
1,07
6
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MAZOWIECKIE
Technik ochrony fizycznej osób
i mienia
usługowo-gospodarczy
język angielski
język francuski
język niemiecki
Inny
Opiekun medyczny

z: zlikwidowano,

Subregion siedlecki

0,42

137

283

0,25
0,73
0,43
0,55
0,43
nowy
zawód

79
142
42
103

u.n: utworzono nowe,

Powiat m. Siedlce

101

0,74

137

283

101

0,74

66
138
31
81
51

140
18
54
66

z
0,99
0,42
0,52
u.n

79
142
42
103

66
138
31
81
51

140
18
54
66

z
0,99
0,42
0,52
u.n

59

31

u.n

59

31

u.n

b: brak

Wśród słuchaczy placówek oświatowych w Siedlcach najwięcej jest uczestników kursów językowych (672
osoby, czyli 36% wszystkich słuchaczy), kursów zawodowych potwierdzających posiadanie określonych
kwalifikacji zawodowych (326 osób) oraz przygotowujących do uzyskania uprawnieo zawodowych (226 osób).
Zupełnie inaczej wygląda struktura słuchaczy w powiecie sokołowskim, gdzie ponad połowa słuchaczy
uczestniczy w kursach innego typu niż wymienione w tabeli (2137 osób), a niemalże co czwarty w kursach BHP
(979 osób).
Tabela 9. Formy pozaszkolne. Placówki oferujące poszczególne formy pozaszkolne i ich słuchacze
Subregion
siedlecki

Powiat
łosicki

Inne kursy
4
Doskonalące w zawodzie
3
BHP
3
Przygotowujące do uzyskania uprawnieo
zawodowych
3
Kursy językowe (wszystkie języki łącznie)
2
Kursy z zakresu informatyki
2
Przyuczające do zawodu
2
Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu
1
Kursy zawodowe potwierdzające posiadanie
określonych kwalifikacji zawodowych
1
Inne
formy
pozaszkolne
(seminaria,
kursokonferencje itp.)
1
Liczba uczestników pozaszkolnych form kształcenia - wszyscy uczestnicy
Inne kursy
2332
BHP
1064
Doskonalące w zawodzie
732
Kursy językowe (wszystkie języki łącznie)
672
Przyuczające do zawodu
462
Kursy zawodowe potwierdzające posiadanie
określonych kwalifikacji zawodowych
326
Przygotowujące do uzyskania uprawnieo
zawodowych
315

Powiat
siedlecki

Powiat
sokołowski

Powiat m.
Siedlce

2
1
2

2
2
1

1

2
2
1
1

1
1
1

1
1
2137
979
648
293

195
85
84
672
169
326

89

226
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Subregion
siedlecki
Kursy z zakresu informatyki
Inne
formy
pozaszkolne
(seminaria,
kursokonferencje itp.)
Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu

Powiat
łosicki

Powiat
siedlecki

Powiat
sokołowski

67

13

62

Powiat m.
Siedlce
54
62

24

24

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

6.3

Zdawalnośd egzaminów

Zdawalnośd egzaminu maturalnego w szkołach powiatu m. Siedlce wynosiła w ubiegłym roku szkolnym 38% egzamin zdało 48 spośród 126 abiturientów. Jest to poziom zbliżony do zdawalności z subregionie i w
województwie.
Do egzaminu zawodowego podchodziło 534 uczniów, a zdało go 237, co daje zdawalnośd na poziomie 44%. Jest
ona gorsza niż w skali całego województwa, gdzie wynosi 51%.
Tabela 10. Zdawalnośd egzaminu maturalnego i zawodowego
Subregion
siedlecki
Liczba absolwentów, którzy przystąpili do
egzaminu maturalnego
Liczba absolwentów, którzy zdali egzamin
maturalny
zdawalnośd egzaminu maturalnego
Liczba absolwentów, którzy przystąpili do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe
Liczba absolwentów, którzy zdali egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe
zdawalnośd egzaminu zawodowego

Powiat
łosicki

Powiat
siedlecki

Powiat
sokołowski

Powiat m.
Siedlce

141

2

3

10

126

52
36,9%

2
100,0%

0
0,0%

2
20,0%

48
38,1%

573

33

6

534

250
43,6%

12
36,4%

1
16,7%

237
44,4%
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7

7.1

CZĘŚD III – BADANIE TERENOWE WŚRÓD DYREKTORÓW JEDNOSTEK KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
Kondycja placówek oraz ogólna ocena jakości i warunków kształcenia

Kondycja placówki
Postrzeganie kondycji placówek kształcenia ustawicznego w powiecie m. Siedlce jest bardzo zróżnicowane –
równie wielu dyrektorów uważa, ze ich jednostki się rozwijają, co że ich sytuacja się pogarsza (po 25%). Co
piąty z nich jako główne problemy placówki wskazywał mały nabór słuchaczy i niż demograficzny oraz brak
środków finansowych. Jednocześnie połowa nie wskazała żadnych problemów. Szkoły utrzymują się przede
wszystkim z subwencji oświatowych (44% szkół wskazało je jako źródło finansowania, a także stanowią one
średnio 66% ich budżetu), dotacji władz lokalnych (odpowiednio 38% szkół, 50% budżetu) oraz czesnego i opłat
słuchaczy (odpowiednio 19% szkół, prawie 60% budżetu). Jednocześnie 63% respondentów stwierdziło, że
środki, którymi dysponują są wystarczające lub z trudnością wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania
placówki.
Rysunek 8. Sytuacja placówek kształcenia ustawicznego w powiecie m. Siedlce

Jako mocną stronę placówek najczęściej wskazywano kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej (63%),
lokalizację (50%), a także rzadziej ofertę edukacyjną instytucji oraz jej renomę (po 38%). Prawie 40%
respondentów nie wskazało żadnych słabych stron swoich placówek. Co czwarty jako słabą stronę wskazał
współpracę z partnerami lokalnymi oraz sytuację finansową szkoły. Warto zauważyd, że w opinii dyrektorów
szkół dużą rolę odgrywa lokalizacja placówki, która wskazywana jest zarówno jako dobra, jaki i słaba strona –
można podejrzewad, że w ich opinii stanowi to jedno z kryteriów oceny placówki.
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Tabela 11. Mocne i słabe strony placówek z powiatu m. Siedlce
MOCNE STRONY

%

SŁABE STRONY

%

kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej

63%

nie wiem / trudno powiedzied

38%

lokalizacja placówki

50%

współpraca z partnerami lokalnymi

25%

oferta edukacyjna instytucji

38%

sytuacja finansowa instytucji

25%

renoma instytucji/szkoły

38%

baza szkoły (zaplecze infrastrukturalne)

13%

zapotrzebowanie na osoby o kwalifikacjach, które są
nabywane w szkole

25%

kontakty i współpraca z pracodawcami

13%

współpraca z partnerami lokalnymi

19%

lokalizacja placówki

13%

baza szkoły (zaplecze infrastrukturalne)

13%

organizacja praktyk zawodowych

6%

Warunki kształcenia
Przedstawiciele placówek kształcenia ustawicznego oceniają panujące w nich warunki kształcenia
zdecydowanie pozytywnie. Aż 81% badanych przyznało im jedną z trzech najlepszych ocen na 9-stopniowej
skali.
Podobnie wysoka ocena (ponad 75% ocen bardzo dobrych i dobrych) utrzymuje się również w odniesieniu do
szczegółowych aspektów nauki, takich jak: program nauczania, jakośd zajęd teoretycznych i praktycznych,
fachowośd kadry dydaktycznej, jej zaangażowanie, życzliwośd/nastawienie do uczniów, warunki lokalowe,
wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne potrzebne z punktu widzenia nauki, organizację nauki (terminy,
czas zajęd), jakośd nauczania w zakresie obsługi komputera, dostęp do komputerów z podłączeniem do
Internetu oraz dostęp do biblioteki (książek, materiałów, opracowao potrzebnych do zajęd). Nieco gorzej
oceniane są jakośd nauczania języków obcych (67% ocen pozytywnych) i możliwości stwarzane przez szkołę w
zakresie zajęd dodatkowych (50%).
Wśród czynników wymienianych jako mocne strony pod względem kształcenia dominowała kompetentna kadra
(63% respondentów). Ponadto co piąty respondent wymienił dobre wyposażenie pracowni zawodowych, a
także bezpłatną naukę. Wskazanie słabych stron okazało się większym wyzwaniem dla badanych dyrektorów
placówek: aż 3 na 4 nie udzieliło odpowiedzi lub nie wskazało żadnej słabej strony. Pozostali wymienili
ograniczenia finansowe (13%), brak zainteresowania zawodami oferowanymi przez szkołę (6%) oraz
prowadzenie zajęd w dni powszednie (6%).
Tabela 12. Mocne i słabe strony placówek z powiatu m. Siedlce pod względem warunków kształcenia w ocenie
przedstawicieli placówek kształcenia ustawicznego
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

kompetentna, wykwalifikowana kadra

63%

brak odpowiedzi/nie wiem

75%

dobre wyposażenie pracowni zawodowych

19%

ograniczenia finansowe, brak środków

13%

bezpłatna nauka

19%

brak zainteresowania zawodami oferowanymi
przez szkołę

6%

zajęcia w dni powszednie

6%

odpowiednia baza dydaktyczna

13%

odpowiednia, wygodna baza lokalowa

13%

otwarcie na potrzeby rynku pracy

13%
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wysoka zdawalnośd egzaminów

13%

autorskie programy kształcenia

13%

wysoki poziom kształcenia

13%

Aż 75% badanych deklarowało, że ich placówki dobrze lub bardzo dobrze przygotowują słuchaczy do zawodu, w
którym się kształcą, a 81%, że dobrze lub bardzo dobrze przygotowują ich do realiów rynku pracy. Tak wysoka
ocena jest zadziwiająca, gdyż połowa z badanych placówek nie podejmuje żadnych działao mających na celu
ułatwienie absolwentom podjęcia zatrudnienia. Pozostałe placówki organizują spotkania z doradcą
zawodowym, spotkania dotyczące sposobu poszukiwania pracy po zakooczeniu nauki oraz spotkania z
psychologiem (po 31%), a także giełdy pracy (19%).
Placówki kształcenia ustawicznego z Siedlec w bardzo ograniczonym stopniu podejmują współpracę z innymi
instytucjami. Najczęściej współpracują z innymi placówkami edukacyjnymi (44% robi to często i bardzo często)
zakresie wymiany informacji i doświadczeo oraz wspólnego organizowania szkoleo i kursów, a także z
instytucjami rynku pracy (32%) – stałe bieżące kontakty oraz wymiana informacji o aktualnych potrzebach
rynku pracy.
Rysunek 9. Współpraca placówek kształcenia ustawicznego z różnymi typami instytucji w powiecie m. Siedlce

Jedynie co trzecia placówka deklaruje prowadzenie monitoringu dalszych losów swoich absolwentów.
Zazwyczaj odbywa się to poprzez osobiste spotkania i rozmowy z absolwentami, rzadziej przez wywiady
środowiskowe oraz rozmowy z pracodawcami. Należy zauważyd, że są to w większości metody opierające się na
kontaktach nieformalnych, a co za tym idzie wartośd danych zdobytych w ten sposób może nie byd najwyższa.
Połowa respondentów ocenia sytuację absolwentów na rynku pracy jako raczej dobrą lub bardzo dobrą. Są oni
również podzieleni odnośnie tego, w jakim stopniu kształcenie placówce przyczyniło się do poprawy sytuacji
absolwentów na rynku – 32% wskazało oceny środkowe (4-6), a 38% oceny wysokie (7-9) na 9-stopniowej skali.
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7.2

Perspektywy rozwojowe placówek kształcenia ustawicznego

Większośd spośród badanych szkół dla dorosłych w Siedlcach przejawia ograniczoną chęd zmian w ofercie
dydaktycznej – 23% z nich planuje otwarcie nowego typu szkoły, 16% rozszerzenie oferty kształcenia o nowe
zawody oraz tyle samo zlikwidowanie jednego z typów szkół.
Wśród trzech badanych placówek kształcących w formach pozaszkolnych tylko jedna zadeklarowała, że z
pewnością dokona zmian w sposobie/programie kształcenia w ramach istniejących kursów i szkoleo.
Rysunek 10. Planowane zmiany w ofercie placówek z powiatu m. Siedlce prowadzących edukację w formach szkolnych

n=13

Według badanych dyrektorów szkół głównym czynnikiem wpływającym na kształt oferty edukacyjnej jest
zapotrzebowanie słuchaczy (63% respondentów), posiadanie bazy dydaktycznej (38%), a także dostępnośd
wykwalifikowanej kadry w danej dziedzinie, zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców i przez instytucje
rynku pracy (każdy czynnik wskazany przez 25% respondentów).
Rysunek 11. Czynniki wpływające na kształt oferty edukacyjnej badanych szkół z powiatu m. Siedlce
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8

8.1

CZEŚD IV – BADANIE TERENOWE WŚRÓD UCZESTNIKÓW ZAJĘD W JEDNOSTKACH
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Udział w kształceniu ustawicznym

Czynniki determinujące udział w kształceniu ustawicznym, motywy podjęcia nauki
Badani uczestnicy kształcenia ustawicznego z powiatu m. Siedlce podejmowali decyzję o podjęciu kształcenia w
placówce w większości samodzielnie (55%). Nieco ponad co trzeci uczeo/słuchacz został zachęcony przez inne
osoby – najczęściej rodzina lub znajomi/przyjaciele (ponad połowa wskazao), co dziesiątą osobę zachęcił
pracodawca. Słuchacze form pozaszkolnych nie różnili się pod tym względem od uczniów szkół dla dorosłych.
Czynnikami mającymi największy wpływ na kontynuowanie nauki według deklaracji badanych uczestników
kształcenia ustawicznego z Siedlec była chęd podniesienia poziomu wykształcenia (63%), ogólnego poszerzenia
swojej wiedzy i umiejętności (27%) oraz chęd rozwoju osobistego (19%). Ponadto prawie jedna czwarta uczniów
oraz słuchaczy deklarowała, że kierowała nimi chęd przekwalifikowania się lub zdobycia kwalifikacji w nowym
zawodzie.
Z kolei do wyboru placówki, w której badani się kształcili, najczęściej zachęcała ich lokalizacja (57%), jak również
dobre opinie o szkole/placówce szkoleniowej (częściej w placówkach kształcenia pozaszkolnego – 58%), jedna
trzecia badanych sugerowała się również oferowanymi kierunkami kształcenia lub poradą rodziny/znajomych.
Co trzeciego ucznia szkół dla dorosłych zachęciła możliwośd zdania egzaminu zawodowego, a co czwartego
egzaminu maturalnego.
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Rysunek 12 Czynniki, które miały największy wpływ na kontynuację nauki w placówce kształcenia ustawicznego

Plany związane z kształceniem
Uczestnicy kształcenia ustawicznego w Siedlcach planują kontynuowad naukę po ukooczeniu obecnej szkoły,
czy też kursu, szkolenia. Plany takie ma 47% uczniów szkół dla dorosłych i 58% słuchaczy nieformalnych form
kształcenia. Prawie połowa z nich zamierza podjąd studia licencjackie (inżynierskie) lub magisterskie – częściej
słuchacze form pozaszkolnych. Jedna trzecia uczniów placówek szkolnych planuje kontynuowad naukę w
szkołach policealnych. Plany dotyczące pozaszkolnych form kształcenia nie są jednak sprecyzowane. Ponad
połowa z osób deklarujących chęd kontynuacji nauki w tej formie nie wskazała konkretnych typów szkoleo, w
jakich chcieliby brad udział. Wśród pozostałych najpopularniejsze były kursy językowe (28% uczniów i 45%
słuchaczy kursów) oraz kursy zawodowe wśród uczniów (13%).
Badanie jakościowe pokazało, że większośd osób planuje kontynuację kształcenia ustawicznego, jako działanie
redukujące lęk związany z wysoce nieprzewidywalną i mało stabilną sytuacją na rynku pracy.
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Rysunek 13 Plany podjęcia dalszej nauki w szkole/na studiach lub na kursach/szkoleniach

8.2

Ocena jednostek kształcenia ustawicznego i poziomu kształcenia

Ogólna ocena warunków kształcenia
Badani uczestnicy kształcenia ustawicznego z terenu Siedlec są na ogół zadowoleni z obecnej placówki.
Znakomita większośd z nich (59%) nie zmieniłaby swojej decyzji i ponownie wybrała tą samą jednostkę i ten
sam kierunek kształcenia, a dodatkowo co dziesiąty o ile zmieniłby kierunek kształcenia, to nie placówkę. Co
więcej aż 87% z nich oceniło swoje obecne szkoły/placówki jako raczej dobre, bardzo dobre i znakomite.
Jako mocne strony placówek uczniowie wymieniali przede wszystkim kompetentnych nauczycieli (częściej w
formach pozaszkolnych – 37%), ogólnie wysoki poziom nauczania (co piąty słuchacz placówek pozaszkolnych) i
miłą, przyjazną atmosferę (11% słuchaczy). Wśród słabych stron wskazywano zbyt duże obciążenie nauką i
zajęciami oraz (głównie w przypadku form pozaszkolnych) niski poziom nauczania.

formy pozaszkolne
(N=19)

SŁABE STRONY PLACÓWKI

Powiat m. Siedlce
(N=188)

formy szkolne (N=169)

formy pozaszkolne
(N=19)

18%

37%

nie ma słabych stron

13%

13%

16%

12%

21%

za dużo zajęd, za duże
obciążenie nauką

4%

4%

5%

9%

9%

11%

niski poziom nauczania

4%

3%

11%

6%

6%

5%

za

3%

3%

0%

MOCNE STRONY PLACÓWKI

Powiat m. Siedlce
(N=188)

formy szkolne (N=169)

Tabela 13. Mocne i słabe strony placówek z powiatu m. Siedlce pod względem warunków kształcenia w ocenie uczniów i
słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego

kompetentni
profesjonaliści

20%

wysoki poziom nauczania

13%

miła, przyjazna, niestresująca
atmosfera
bezpłatna

nauczyciele,

nauka,

brak

krótkie

praktyki
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czesnego

zawodowe, za mało

zajęcia praktyczne - dobre,
dużo

5%

5%

5%

zajęcia w
godzinach

niedogodnych

3%

3%

0%

interesująca, szeroka oferta
kształcenia

4%

4%

11%

brak posiłków,
bufetu, stołówki

2%

2%

5%

dogodny czas zajęd

4%

4%

0%

za wysokie koszty

2%

2%

5%

wyrozumiali nauczyciele

3%

4%

0%

tryb
nauki
powszednie

2%

2%

0%

lokalizacja

3%

3%

5%

chaos, brak organizacji

2%

1%

5%

dobra szkoła, dobra opinia o
szkole

3%

4%

0%

warunki lokalowe

2%

2%

0%

praktyki zagraniczne

3%

3%

0%

niedostateczne
wyposażenie pracowni

2%

2%

0%

daje możliwośd kształcenia
się

2%

2%

0%

wynagradzane
praktyki,
biorę wynagrodzenie

2%

2%

0%

wysoki poziom nauki języków
obcych

2%

2%

0%

obiadu,

w

dni

Ocena poszczególnych aspektów kształcenia w placówkach zlokalizowanych w Siedlcach była stosunkowo
dobra. Najlepiej oceniano nauczycieli – ich kompetencje i życzliwośd, plan nauczania oraz organizację nauki, jak
również jakośd zajęd teoretycznych i warunki lokalowe. Stosunkowo najgorzej wypadła jakośd kształcenia
informatycznego – jakośd nauczania obsługi komputera i dostęp do komputerów z Internetem, a także jakośd
nauczania języków obcych. Oceny poszczególnych aspektów w bardzo niewielkim stopniu różniły się w
zależności od form kształcenia.
Wyniki badao ilościowych potwierdziły również badania jakościowe z uczniami oraz słuchaczami jednostek
kształcenia ustawicznego pokazały, że na rynku edukacyjnym w Siedlcach dominują dwie placówki: Centrum
Kształcenia Ustawicznego oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego. Obydwie oceniono wysoko ze względu na
zaangażowanych i kompetentnych wykładowców, brak opłat i dobrą infrastrukturę.
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Rysunek 14. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia w powiecie m. Siedlce.

Najczęstszą formą zajęd praktycznych, w jakich uczestniczyli badani uczniowie i słuchacze były zajęcia
praktyczne w pracowniach i warsztatach szkolnych (co czwarty uczeo szkół dla dorosłych) oraz praktyki u
pracodawców (co piąty uczeo). Można zauważyd, że generalnie uczniowie szkół dla dorosłych częściej
uczestniczyli w zajęciach praktycznych niż słuchacze form pozaszkolnych (poza zajęciami w Centrum Kształcenia
Ustawicznego). Respondenci byli zadowoleni z jakości zajęd praktycznych i wysoko ocenili ich przydatnośd,
zwłaszcza zajęd w warsztatach i pracowniach szkolnych oraz zajęd u pracodawców.
Znaczna większośd respondentów nie miała uwag ani zastrzeżeo do tej formy nauki, pojedyncze głosy dotyczyły
zbyt małego wymiaru godzin, małego zaangażowania nauczycieli oraz koniczności szukania praktyk we własnym
zakresie, bez pomocy ze strony szkoły.
Rysunek 15. Uczestnictwo w zajęciach praktycznych w powiecie m. Siedlce

Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż można było wskazad więcej, niż jedną formę/miejsce, w jakim odbywała
się praktyczna nauka zawodu
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Ponad połowa badanych uznała, że ilośd czasu przeznaczona na praktyczną naukę zawodu jest wystarczająca.
Oceny nakładu czasu, jaki trzeba poświęcid na naukę różniły się w zależności od formy kształcenia. Uczniowie
szkół dla dorosłych oceniali go jako przeciętny (44%), rzadziej jako duży (35%). Wśród słuchaczy form
pozaszkolnych przeważały opinie o dużym nakładzie czasu (53%).
Ocena dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy
Respondenci mieli wysokie mniemanie o jakości przygotowania do zawodu – prawie 65% oceniło je
pozytywnie, podobnie jak zapewniane przez szkołę przygotowanie do poruszania się w realiach rynku pracy,
które ponad połowa uczniów i 63% słuchaczy placówek oświatowych oceniło jako raczej dobre lub bardzo
dobre. Szkoły dla dorosłych rzadko podejmują działania ułatwiające absolwentom wejście na rynek pracy,
najczęściej organizowane są spotkania z psychologiem (wskazało je 16% respondentów) oraz zajęcia dotyczące
sposobu poszukiwania pracy po zakooczeniu nauki (13%). Co więcej nawet gdy w placówkach organizowane są
tego typu spotkania, większośd uczniów i tak nie bierze w nich udziału.
Jedynie co dziesiąty respondent z Siedlec brał udział w dodatkowych zajęciach, programach lub szkoleniach
inicjowanych przez szkołę lub we współpracy z innymi instytucjami np. Urzędem Pracy. Były to najczęściej kursy
zawodowe i zajęcia wyrównawcze (zwłaszcza w szkołach dla dorosłych).
Zdaniem respondentów nauka w szkole lub na kursie przyczyniła się w największym stopniu do poszerzenia
wiedzy ogólnej (połowa odpowiedzi pozytywnych), zdaniem 40% przyczyniła się do podniesienia kwalifikacji
zawodowych w wymiarze umiejętności praktycznych, a jedna trzecia stwierdziła wpływ na umiejętności
miękkie, takie jak radzenie sobie ze stresem, negocjowanie, czy asertywnośd, a także na podniesienie
samooceny. Jedna trzecia uczniów i aż połowa słuchaczy form pozaszkolnych stwierdziła, że kształcenie
ustawiczne pozytywnie wpłynęło na ich znajomośd języków obcych.
Jednocześnie aż co trzeci pracujący respondent w obecnej pracy nie wykorzystuje w ogóle umiejętności, jakich
uczy się na kursie czy w szkole. W mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje je 37% respondentów. Jednak
ponad 60% uczniów i 88% słuchaczy uważa, że nauka i zdobyte w ten sposób umiejętności mogą im się przydad
to znalezienia nowej pracy, a jedna trzecia że przyczyni się do lepszego traktowania przez pracodawcę i
utrzymania obecnej pracy. Jednocześnie 39% procent uczniów i aż trzy czwarte słuchaczy spodziewa się, że
nauka nie przyczyni się do otrzymania przez nich podwyżki. Aż 64% badanych wierzy, że nauka w szkole lub na
kursie pomoże im w znalezieniu pożądanej, docelowej pracy.

8.3

Sytuacja uczniów i słuchaczy na rynku pracy

Wywiady grupowe z uczestnikami kształcenia ustawicznego z Siedlec pokazały, że sytuacja na lokalnym rynku
pracy postrzegana jest, jako szczególnie trudna. Duże bezrobocie związane jest z bankructwem kilku większych
pracodawców. Zdaniem mieszkaoców brak w Siedlcach dużych zakładów pracy, nie powstaje więc wiele
nowych miejsc pracy. Dużą bolączką lokalnego rynku pracy jest również powszechne zjawisko podpisywania
tzw. „umów śmieciowych”. Trudno o pracodawców decydujących się na zatrudnianie pracowników na
podstawie umowy o pracę (zdarzały się sytuacje, że dopiero po kilku latach pracy podpisana została z
pracownikiem umowa o pracę), co dodatkowo potęguje poczucie niepewności o swoją przyszłośd.
W trakcie dyskusji grupowych pojawiła się również opinia o istnieniu lobby lokalnych pracodawców, którzy
ustalili maksymalny możliwy zarobek na poziomie 1400 PLN na rękę i nie ma szansy wynegocjowania wyższej
stawki. Nawet jeśli jest to opinia przesadzona, pokazuje stopieo niepewności i bezradności uczestników
lokalnego rynku pracy. Zdaniem badanych nie ma na lokalnym rynku zawodów szczególnie poszukiwanych (z
wyjątkiem sprzedawców w lokalnych galeriach handlowych), wskazywano natomiast na nadmierną podaż
fryzjerek.
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Respondenci badao ilościowych w Siedlcach w przeważającej większości pozostawali bez pracy przez mniej niż
6 miesięcy w ciągu trzech lat poprzedzających badanie. W wyjątkowo dobrej sytuacji byli słuchacze placówek
pozaszkolnych, spośród których prawie wszyscy byli w tej kategorii. Co piąty uczeo szkoły dla dorosłych
pozostawał bez pracy przez więcej niż 2 lata. W chwili przeprowadzania badania prawie połowa respondentów
pracowała, niecałe 30% kiedyś pracowało a co piąty nie pracował jeszcze nigdy.
Rysunek 16. Czas pozostawania bez pracy w ciągu ostatnich 3 lat przez uczniów i słuchaczy w powiecie m. Siedlce

W odpowiedzi na pytanie o swoje największe zalety i mocne strony z punktu widzenia poszukiwania pracy
respondenci wskazywali przede wszystkim cechy osobowe, takie jak punktualnośd, sumiennośd, rzetelnośd,
obowiązkowośd, pracowitośd, pilnośd, komunikatywnośd czy odpowiedzialnośd. Jedynie 8% wskazało na
doświadczenie zawodowe, a po 5% na wykształcenie i znajomośd języków obcych, pojedynczy na umiejętnośd
obsługi komputera czy ukooczone kursy specjalistyczne. Ponad połowa respondentów nie wskazała żadnych
wad, pozostali wymieniali słabą znajomośd języków obcych, brak doświadczenia zawodowego,
niewystarczające wykształcenie i kwalifikacje, a także brak pewności siebie, lenistwo oraz wiek. Można tu
zauważyd pewien związek z dominującą obecnie retoryką specjalistów od zasobów ludzkich i zatrudnienia,
którzy często w procesie rekrutacji kładą równie duży nacisk na charakterystyki psychiczne kandydatów, co na
ich umiejętności, nawet w przypadku zawodów technicznych.
Respondenci mieli dośd wysoką samoocenę jeśli chodzi o poszczególne kwalifikacje do pracy. Najwyżej oceniali
się pod kątem takich cech jak: umiejętnośd pracy w zespole, umiejętnośd uczenia się i nabywania nowych
kwalifikacji, umiejętnośd pracy z ludźmi, w zespole oraz zdolności komunikacyjne/umiejętnośd nawiązywania
dobrych relacji z ludźmi. Najniżej oceniali znajomośd języków obcych, brak prawa jazdy oraz umiejętności
obsługi komputera, czyli to, co jest efektem kształcenia formalnego, a nie jedynie cechą personalną, a także
brak doświadczenia zawodowego
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