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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 
przasnyskiego oraz dodatkowych powiatów z subregionu ostrołęckiego:  

 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 przasnyskiego i dodatkowych powiatów z subregionu ostrołęckiego) 

 Częśd III – Badanie terenowe wśród dyrektorów jednostek kształcenia ustawicznego (wyniki badao 
ilościowych dyrektorów jednostek kształcenia ustawicznego w powiecie przasnyskim i dodatkowych 
powiatach z subregionu ostrołęckiego) 

 Częśd IV – Badanie terenowe wśród uczestników zajęd w jednostkach kształcenia ustawicznego (wyniki 
badao ilościowych i jakościowych uczniów i słuchaczy w powiecie przasnyskim i dodatkowych powiatach 
z subregionu ostrołęckiego). 
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2 METODOLOGIA  

 

Pierwotnie badanie miało zostad przeprowadzone w powiecie przasnyskim. Ze względu na trudności 
realizacyjne, w porozumieniu z Zamawiającym do badania zostały włączone następujące powiaty z subregionu 
ostrołęckiego: ostrowski i m. Ostrołęka. 

 

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 2005/2006-2010/2011) – 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 

 „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 

 Rynek pracy w mieście Ostrołęka. Diagnoza deklarowanego i rzeczywistego popytu na 
pracę oraz jego determinantów, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 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 przasnyskim i okolicach zrealizowano 4 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 

Placówki oferujące 
kształcenie ustawiczne w 

formach szkolnych i 
pozaszkolnych 

Powiat przasnyski i inne 3  1 

powiat przasnyski     

powiat ostrowski 3  1 

 

W części ilościowej w powiecie przasnyskim i okolicach zrealizowano 9 wywiadów kwestionariuszowych w 
następującym układzie: 

 Powiat 
przasnyski i 

okolice 
Powiat 

przasnyski 
Powiat 

ostrowski 
Powiat m. 
Ostrołęka 

RAZEM 9  1 8 

Samodzielna szkoła dla dorosłych (nie w zespole) 2   2 

Zespół szkół 5  1 4 

Ośrodek dokształcania i doskonalenia 
zawodowego 1   1 

Centrum Kształcenia Ustawicznego - bez szkoły 1   1 

Kolegium nauczycielskie 1   1 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 1   1 

 

Ogółem badanie zrealizowano w 11 na zespołów szkól (placówek oświatowych zlokalizowanych pod tym 
samym adresem, zew wspólną dyrekcją)   - co daje wskaźnik dotarcia na poziomie prawie 40%. W powiecie 
przasnyskim nie udało się zrealizowad żadnego wywiadu, z to w Ostrołęce dotarto do ponad połowy placówek a 
w powiecie ostrowskim do 42,9. Uzyskana próba co zapewnia wysoką rzetelnośd i trafnośd wnioskowania.  

  

 [A] liczba 
zespołów szkół  

[B]liczba 
zrealizowanych 

ankiet z 
dyrektorami  

[C] liczba 
zrealizowanych 

wywiadów IDI 

[D] ogółem liczba 
placówek w 

których 
realizowano 

badanie  

wskaźnik dotarcia 
 [D]/[A]  

przasnyski i inne 28 9 4 11 39,3% 

Powiat ostrowski  7 1 4 3 42,9% 

Powiat 
przasnyski  

6    0,0% 

Powiat m. 
Ostrołęka  

15 8  8 53,3% 

 

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 przasnyskim i okolicach zrealizowano 2 FGI z uczniami i słuchaczami jednostek kształcenia 
ustawicznego w następującym układzie: 

Powiat Liczba przeprowadzonych FGI z 
uczestnikami: 

OPIS GRUP 

form szkolnych form pozaszkol-
nych 

Subregion ostrołęcki 
Powiat przasnyski i inne 
(powiaty: przasnyski, ostrowski, m. 
Osrołęka) 

1 1 FGI zostały przeprowadzone 22.09.2011 r. w Ostrołęce 
z uczniami/słuchaczami placówek kształcenia 
ustawicznego z powiatu m. Ostrołęka 

 

W części ilościowej w powiecie powiat przasnyski i okolice zrealizowano 307 wywiadów w następującym 
układzie: 

 Powiat 
przasnyski i 

okolice 
Powiat 

przasnyski 
Powiat m. 
Ostrołęka  

Powiat 
ostrowski 

RAZEM 307  249 58 

Formy szkolne 265  207 58 

technikum uzupełniające   54  32 22 

liceum ogólnokształcące  67  50 17 

liceum ogólnokształcące uzupełniające  47  28 19 

szkoła policealna   97  97  

Formy pozaszkolne 42  42  

kursy/szkolenia zawodowe    39  39  

kursy/szkolenia komputerowe   3  3  

Ogółem badanie zrealizowano w 26 na 50 aktywnie działających szkół. Objęto nim 8,9% uczniów. W powiecie 
przasnyskim nie udało się zrealizowad badania, za to powiecie ostrowskim oraz w mieście Ostrołęka badaniem 
objęto ponad co dziesiątego ucznia z tych powiatów. Uzyskana próba zapewnia wysoką rzetelnośd i trafnośd 
wnioskowania dla objętego badaniem regionu.  

 

Tabela 1: Wskaźnik dotarcia oraz wskaźnik realizowalności próby 

 DANE DOTYCZĄCE POPULACJI  DANE DOTYCZĄCE PRÓBY  WSKAŹNIKI  
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przasnyski i inne 28 50 2983 26 14 265 42 52,0% 8,9% 

Powiat ostrowski  7 8 392 5 4 58 0 62,5% 14,8% 

Powiat przasnyski  6 11 770 0 0 0 0 0,0% 0,0% 

Powiat m. Ostrołęka  15 31 1821 21 10 207 42 67,7% 11,4% 

 Wskaźnik dotarcia: liczba pojedynczych szkół, w których zrealizowano badanie w stosunku do liczby wszystkich aktywnych szkół 

z terenu objętego badaniem.  

 Wskaźnik realizowalności próby: liczba uczniów form szkolnych uczestniczących w badaniu w stosunku do liczby wszystkich 

uczniów z terenu objętego badaniem. 
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3 STRESZCZENIE 

 

Analiza danych zastanych 

 

 Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie przasnyskim jest trudna. Powiat ten charakteryzuje 
relatywnie wysoka, na tle województwa, stopa rejestrowanego bezrobocia – 15,3%, a także niska liczba 
podmiotów gospodarczych przypadających na 10 000 mieszkaoców (658). Dodatkowo znaczące miejsce w 
strukturze podmiotów gospodarczych zajmują przedsiębiorstwa działające w sektorze rolniczym, gdzie 
ponadto pracuje ponad połowa zatrudnionych. Nienajlepiej wygląda sytuacja również w dwóch 
pozostałych badanych powiatach – ostrowskim i m. Ostrołęka. Stopa bezrobocia jest tam zbliżona do tej w 
powiecie przasnyskim. Dodatkowo powiat ostrowski jest również powiatem, gdzie dominuje zatrudnienie 
w sektorze rolniczym. Inaczej wygląda struktura zatrudnienia w Ostrołęce, gdzie dominują usługi i przemysł 
oraz budownictwo. Z drugiej jednak strony powiat ten jako jedyny w subregionie ostrołęckim 
charakteryzuje się przewagą osób przyjeżdżających do pracy, nad osobami wyjeżdżającymi z niego za 
pracą. Widad zatem, że rynek pracy koncentruje się w subregionie ostrołęckim w powiecie grodzkim.  

 W roku szkolnym 2010/2011 w Systemie Informacji Oświatowej w powiecie przasnyskim zarejestrowanych 
było 14 placówek kształcenia ustawicznego, z czego 11 (79%) to placówki aktywne (posiadające 
uczniów/słuchaczy) – 1 placówka kształcąca w formach pozaszkolnych i 10 szkół dla dorosłych. Kształcenie 
ustawiczne w subregionie ostrołęckim, podobnie jak rynek pracy, koncentruje się w powiecie m. Ostrołęka. 

 W ubiegłym roku szkolnym w powiecie przasnyskim w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych 
uczestniczyło 770 osób, edukację zakooczyło zaś 198. W formach pozaszkolnych uczestniczyły zaś 103 
osoby. Oznacza to, iż w skali powiatu na 100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym przypada 2,4 uczniów 
szkół dla dorosłych oraz 0,6 słuchacza kursów. 

 Znaczącym problemem dla kształcenia zawodowego jest stopieo niedopasowania do potrzeb rynku pracy. 
Szczególnie jest on widoczny w dominującym na rynku pracy i rynku edukacyjnym w subregionie powiecie 
m. Ostrołęka. Z jednej strony korzystna z punktu widzenia rynku pracy jest przewaga uczniów kształcących 
się w szkołach zawodowych, ale uczą się oni w zawodach, w których pracodawcy nie zatrudniają (np. 
technik bezpieczeostwa i higieny pracy – zawód z największą liczbą uczniów). Brakuje natomiast 
technicznych specjalistów w takich zawodach, jak elektrycy, robotnicy obróbki drewna i pokrewni, 
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów, techniczny personel obsługi komputerów, 
operatorzy maszyn i urządzeo wydobywczych i pokrewni, w których uczestnicy szkół dla dorosłych się 
raczej nie kształcą. Lepiej wygląda tutaj sytuacja w powiecie przasnyskim, gdzie w strukturze zatrudnienia 
oraz w ofercie kształcenia dominuje kierunek rolniczy. Z punktu widzenia rynku pracy, na którym osoby z 
wykształceniem średnim ogólnym lub wyższym mogłyby mied problem ze znalezieniem pracy, gdyż brakuje 
miejsc pracy w sektorze usług, który najczęściej daje im zatrudnienie, przewaga osób kształcących się w 
szkołach zawodowych wydaje się również byd zjawiskiem pozytywnym. Z drugiej jednak strony w ofercie 
kształcenia placówek z powiatu przasnyskiego znajdują się także zawody, które na terenie województwa 
mazowieckiego należą do zawodów nadwyżkowych (takich dla których brakuje ofert pracy w stosunku do 
liczby bezrobotnych), a mimo to cieszą się popularnością wśród uczniów – są to przede wszystkim zawód 
technika mechanika oraz technika żywienia i gospodarstwa domowego oraz nowo utworzony zawód 
technika budownictwa. Świadczyd to może o niedopasowaniu oferty do potrzeb rynku pracy, ale raczej pod 
kątem potrzeb uczniów, mogących wynikad z pobudek innych, niż zawodowe. 

 

Badania wśród dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego 

 Placówki kształcenia ustawicznego działające w powiecie przasnyskim i jego okolicach relatywnie najgorzej 
oceniły swoją ogólną kondycję oraz sytuację finansową. Większośd z nich przyznaje, że brakuje im środków, 
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a ocena ogólnej kondycji wyniosła przeciętnie 3,2 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” – a więc 
najniżej ze wszystkich powiatów.  

 Placówki z powiatu przasnyskiego i okolic w większości nie zgłaszały problemów w funkcjonowaniu 
placówki. W kilku przypadkach zgłoszono problemy z małym naborem słuchaczy, z finansami, problemy 
lokalowe, problemy z frekwencją, zmniejszanie przyznanych dotacji w trakcie roku szkolnego. Do mocnych 
stron placówek – decydujących o potencjale rozwojowym – zaliczono przede wszystkim kompetencje i 
kwalifikacje kadry pedagogicznej, liczebnośd kadry pedagogicznej, rzadziej renomę instytucji. Do słabych 
stron zaliczono lokalizację placówki, współpracę z partnerami lokalnymi oraz sytuację finansową. Częśd 
placówek nie umiała wskazad słabych stron. 

 Ogólna ocena warunków kształcenia w placówkach powiatu przasnyskiego i okolic wypadła dośd 
pozytywnie, chod najgorzej w porównaniu z innymi powiatami. W skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało bardzo 
złe warunki, zaś 9 – bardzo dobre warunki, przeciętna ocena wyniosła 7,4. 

 Badani z powiatu przasnyskiego i okolic oceniają, że sytuacja ich absolwentów na rynku pracy jest raczej 
dobra lub przeciętna. Jednocześnie raczej korzystnie oceniają 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 6,1. 

 

Badania wśród uczniów i słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego 

 Uczestnicy kształcenia ustawicznego z powiatu przasnyskiego i okolic zdecydowali o kontynuowaniu nauki 
ze względu na chęd podniesienia poziomu wykształcenia, chęd ogólnego poszerzenia swojej wiedzy i 
umiejętności oraz chęd rozwoju osobistego. Słuchacze form pozaszkolnych wskazywali również chęd 
podniesienia kwalifikacji/dokształcenia się w posiadanym zawodzie oraz otwarcie własnej działalności 
gospodarczej. 

 Z kolei do wyboru placówki, w której kształcili się badani z powiatu przasnyskiego i okolic, najczęściej 
zachęcała ich lokalizacja, jak również dobre opinie o placówce. Uczniowie szkół zwracali uwagę na 
możliwośd zdawania egzaminu maturalnego, a uczniowie form pozaszkolnych dodatkowo na duże 
możliwości w zakresie praktycznej nauki zawodu. 

 Badani uczestnicy kształcenia ustawicznego z powiatu przasnyskiego i okolic są na ogół zadowoleni z 
placówki, w której się uczą. Jako mocne strony placówek wymieniali przede wszystkim obecnośd 
kompetentnych nauczycieli, miłą atmosferę oraz wysoki poziom nauczania. Wady, takie jak brak 
organizacji, zbyt duże obciążenie nauką czy niedostateczne wyposażenie pracowni, wskazywane były przez 
pojedyncze osoby, głównie uczniów szkół dla dorosłych. 

 Słuchacze placówek oświatowych w powiecie przasnyskim i okolicach mieli relatywnie wysokie mniemanie 
o jakości przygotowania przez kursy i szkolenia do wykonywania danego zawodu, nieco gorszą opinię zaś o 
przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. 

 Mimo to, jedynie co czwarty respondent wykorzystuje w pracy umiejętności nabyte w toku kształcenia 
ustawicznego, a co trzeci nie wykorzystuje ich w żaden sposób. Badani są również umiarkowanie 
entuzjastyczni odnośnie ewentualnych korzyści płynących z tej formy kształcenia – nauka ich zdaniem 
może się przyczynid do znalezienia nowej pracy, ale nie do przyznania podwyżki lub lepszego traktowania 
przez pracodawcę. Ponadto 63% uczniów i 49% słuchaczy stwierdziło, że nauka w placówce kształcenia 
ustawicznego przyczyni się do znalezienia przez nich w przyszłości docelowej, pożądanej pracy. 
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4 ABSTRACT 

 

Analysis of existing data 

 

 The situation on the local job market in the Przasnysz poviat is difficult. This poviat has a relatively high 
rate of registered unemployment compared to the voivodship as a whole, at 15.3%, as well as a low 
number of business entities per 10,000 inhabitants (658). In addition, enterprises operating in the 
agricultural sector account for a significant share in the structure of businesses, with over half of the 
poviat’s employed people. The situation is not ideal either in the two other poviats covered here, i.e. 
Ostrów Mazowiecka and the city of Ostrołęka. The unemployment rate there is close to that in the 
Przasnysz poviat. In addition, the Ostrów poviat is also a poviat dominated by agricultural employment. In 
Ostrołęka the employment structure is different, dominated by services, industry and construction. On the 
other hand this is the only poviat in the Ostrołęka sub-region with the number of people travelling in for 
work dominating over the number travelling out. Thus the job market in the Ostrołęka sub-region is 
evidently concentrated in the urban poviat.  

 In the 2010/2011 academic year, there were 14 lifelong learning establishments in the Przasnysz poviat 
registered in the SIO (Education Information System). 11 of these (79%) were active (with students), 1 of 
these an establishment providing out-of-school forms of instruction, and 10 – schools for adults. Lifelong 
learning in the Ostrołęka urban poviat, similarly to the job market, is focused in the Ostrołęka sub-region. 

 There were 770 people participating in school-based forms of lifelong learning in the Przasnysz poviat last 
year, while 198 completed such education. In non-school forms there were 103 participants. This means 
that for each 100 residents of productive age in the poviat, there were 2.4 students in schools for adults, 
and 0.6 attending courses. 

 A significant problem for vocational instruction is the degree to which it is out of line with job market 
requirements. This is particularly evident in the Ostrołęka urban poviat, dominating the sub-region’s job 
market and education market. On the one hand, from the job market’s point of view, the dominance of 
students taking instruction in vocational schools is favourable, but they are learning occupations in which 
employers are not looking for workers (e.g. hygiene and safety at work technician – the occupation for 
which the largest number of students are studying). However, there are insufficient technical specialists in 
such occupations as electrician, woodworker and related trades, operator of machinery producing goods 
from metals and minerals, technical personnel for operating computers, operator of excavation machinery 
and equipment plus related occupations; those attending schools for adults tend not to take instruction in 
these occupations. The situation is better in the Przasnysz poviat, where the employment structure and 
the lifelong learning prospectuses are dominated by agriculture. From the point of view of the job market, 
on which people with general secondary education or higher education might have problems finding work 
(as there are insufficient jobs in the services sector, which most often provides them with employment), 
the dominance of people taking instruction in vocational schools also seems positive. On the other hand, 
the prospectuses of establishments in the Przasnysz poviat also cover subjects which are surplus 
occupations in the Mazowieckie voivodship (a lack of job offers in relation to the number of unemployed), 
yet they are still popular among students. These are mainly the occupations of mechanic, nutrition and 
household technician, and the newly-created occupation of construction technician. This could suggest 
that the subjects available do not match the job market’s needs, but tend rather to match the needs of 
students which may result from motives other than career-related. 

 

Research among directors of lifelong learning establishments 

 Lifelong learning establishments operating in the Przasnysz poviat and its vicinity gave relatively the worst 
ratings for their overall condition and financial situation. Most admitted to lacking funds, and their average 
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rating for overall condition was 3.2 on a 5-point scale, with 1 for “the establishment’s situation is getting a 
lot worse from one year to the next”, and 5 for “we’re growing dynamically year by year”; this was the 
lowest for all the poviats.  

 Most of the establishments in the Przasnysz poviat and its vicinity reported no problems related to 
functioning. In a few cases problems were reported with low numbers of students enrolling, with finances, 
problems with premises, with attendance, and with a reduction of granted subsidies during the course of 
the academic year. The establishments’ strengths – determining their growth potential – were mainly felt 
to be the competences and qualifications of the teaching staff, the number of teachers, and (less often) 
the establishment’s reputation. Location, collaboration with local partners, and financial situation were 
given among the establishments’ weaknesses. Some establishments were unable to point out any 
weaknesses. 

 The overall assessment of the conditions for instruction in establishments in the Przasnysz poviat and its 
vicinity was quite positive, although poorer than for any other poviat. On a scale from 1 to 9, where 1 
meant very bad conditions and 9 – very good – the average rating was 7.4. 

 Respondents in the Przasnysz poviat and its vicinity rated their graduates’ situation on the job market as 
quite good or average. At the same time, they rated quite favourably the contribution which instruction in 
their establishments made to graduates’ situation on the job market. On a 9-point scale, with 1 meaning 
that instruction in their establishment did not contribute at all to an improvement in graduates’ situation 
on the job market, and 9 meaning that it contributed a great deal, the average rating was 6.1 

 

Research among students of lifelong learning establishments  

 Lifelong learning participants in the Przasnysz poviat and its vicinity decided to continue their education 
because of their desire to improve their level of education, their desire to expand their knowledge and 
skills in general, and their desire for personal development. Students of out-of-school forms of instruction 
also said it was because of them wanting to improve their qualifications or obtain further training in their 
current occupation, and because they wanted to start their own business.  

 The choice of establishment where respondents from the Przasnysz poviat and its vicinity studied was 
most often a result of their location as well as good opinions regarding the establishment. Students at 
schools pointed out the possibility of taking the school-graduation ‘Matura’ exam, while those at non-
school forms also stressed the big opportunities in regard to practical vocational instruction. 

 On the whole the participants of lifelong learning in the Przasnysz poviat and its vicinity covered by the 
research were pleased with the establishment they attended. The main strengths given were competent 
teaching staff, nice atmosphere, and high standard of instruction. Drawbacks, such as poor organisation, 
too much of a studying burden, or insufficient studio equipment, were mentioned by individual 
respondents, mainly students attending schools for adults. 

 The students of educational establishments in the Przasnysz poviat and its vicinity had a relatively high 
opinion of the quality of preparation for practicing a specific occupation given by the courses and training, 
but a somewhat worse opinion of preparation for entering the job market. 

 Nevertheless, one in four respondents said they use the skills obtained during lifelong learning in their 
work, while one in three do not use them in any way. They were also moderately enthusiastic regarding 
possible benefits drawn from this form of instruction; in their opinion, learning might lead to finding a new 
job, but not to a pay rise or better treatment by one’s employer. Over 63% of school students and 49% of 
course and training attendees declared that studying at a lifelong learning establishment would contribute 
to them finding a job they wanted in the future. 
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5 CZĘŚD I - ANALIZA DOPASOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DO POTRZEB 
LOKALNEGO RYNKU PRACY  

Powiat przasnyski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego. Powiat ten jest jednym z 
mniejszych spośród 4 ziemskich powiatów subregionu ostrołęckiego, zarówno pod względem liczby ludności 
(52 252 – 17% ogółu ludności subregionu), jak i powierzchni (1217,82 km

2
). Powiat ten charakteryzuje również 

przewaga terenów wiejskich nad miejskimi – na 7 gmin znajdujących się w granicach powiatu 5 gmin to gminy 
wiejskie, 1 miejsko-wiejska i tylko 1 miejska (Przasnysz).  

Ogółem subregion ostrołęcki zamieszkuje 311 012 mieszkaoców. Ludnośd subregionu koncentruje się głównie 
w powiecie ostrowskim i ostrołęckim (159 126 – 51%). Powiat grodzki m. Ostrołęka zamieszkuje z kolei 53 710 
osób – 17%. 

 

Charakterystyka 1: Bezrobocie  

Powiat przasnyski na tle całego subregionu ostrołęckiego charakteryzuje jedna z niższych stóp bezrobocia - w 
2010 roku wynosiła 15,3% (3157 zarejestrowanych bezrobotnych). Z drugiej jednak strony na tle całego 
województwa mazowieckiego, sytuacja w powiecie przasnyskim oraz innych powiatach subregionu 
ostrołęckiego jest dużo gorsza – stopa bezrobocia w powiecie przasnyskim jest o 5,9 punktu procentowego 
wyższa, niż w województwie. W powiecie ostrowskim i m. Ostrołęka stopa bezrobocia utrzymuje się na 
poziomie zbliżonym do powiatu przasnyskiego i wynosi odpowiednio 15,2% i 15,5%. W najtrudniejszej sytuacji 
w subregionie znajdują się mieszkaocy powiatu makowskiego, gdzie panuje najwyższe bezrobocie – 19,1%, a 
także największego pod względem liczby ludności powiatu ostrołęckiego – 17,3%.  

Prognozy wskazują, iż liczba bezrobotnych w powiecie przasnyskim będzie systematycznie maled, jednak nie 
musi to wynikad z polepszającej się sytuacji na rynku pracy, lecz z malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym. 
W gronie bezrobotnych nieznacznie będą dominowad mężczyźni. Pod względem stażu pracy, bezrobotnych 
najczęściej zasilad będą osoby posiadające najmniejszy staż pracy 1–10 lat, natomiast ze względu na wiek będą 
to osoby w przedziale wiekowym 25–34 lata. Podobnie jak w całym województwie, najbardziej zagrożone 
bezrobociem będą osoby posiadające niskie wykształcenie

1
. 

W przypadku powiatu m. Ostrołęka i powiatu ostrowskiego prognozy również wskazują, że bezrobocie będzie 
się zmniejszało, dominowad w nim będą osoby ze stażem pracy 1-10 lat, w wieku 25-34 lat oraz z niskim 
wykształceniem. Jednak w przeciwieostwie do powiatu przasnyskiego w powiecie m. Ostrołęka w gronie 
bezrobotnych dominowad będą kobiety. W obu dodatkowo badanych powiatach zaś szeregi bezrobotnych 
coraz częściej zasilad będą osoby w wieku 55 lat i więcej. Ponadto w powiecie ostrowskim nastąpi znaczący 
spadek bezrobotnych wśród osób z najniższym stażem pracy (poniżej 1 roku). 

                                                                 

 

 

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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Rysunek 1. Stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatach subregionu ostrołęckiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Charakterystyka 2: Podmioty gospodarki narodowej  

 

Powiat przasnyski charakteryzuje najniższa w skali subregionu ostrołęckiego liczba podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w rejestrze REGON – w 2010 r. w powiecie zarejestrowanych było 3 834 podmioty, na 26 155 
w całym subregionie. Na 10 000 mieszkaoców przypadało z kolei 658 przedsiębiorstw. Struktura podmiotów 
gospodarczych w powiecie przasnyskim odzwierciedla w większości strukturę na poziomie subregionu, z 
dominacją przedsiębiorstw z branży handlowej (25%), w drugiej kolejności zaś w obszarze transportu i 
gospodarki magazynowej (17%). Jedynie w większym stopniu niż w całym subregionie, w powiecie przasnyskim 
znaczące miejsce w strukturze podmiotów gospodarczych zajmują firmy działające w sektorze rolnictwa i 
pozostałych gałęzi (13%).  

W powiecie m. Ostrołęka i powiecie ostrowskim przypada na 10 000 mieszkaoców najwięcej w subregionie 
ostrołęckim podmiotów gospodarczych – odpowiednio 1089 oraz 823. W strukturze tych podmiotów, tak jak w 
całym subregionie dominują przedsiębiorstwa zajmujące się handlem oraz transportem i gospodarką 
magazynową. W Ostrołęce, w porównaniu do całego subregionu częściej można spotkad przedsiębiorstwa z 
branży działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna, za to 
praktycznie nie ma podmiotów zajmujących się rolnictwem. W powiecie ostrowskim z kolei nieco częściej, niż w 
całym subregionie, funkcjonują przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem.  
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Rysunek 2. Podmioty gospodarki narodowej w badanych powiatach subregionu ostrołęckiego 
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Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 rok  

 

Charakterystyka 3:  Zatrudnienie i miejsca pracy  

 

W 2009 roku liczba pracujących osób w powiecie przasnyskim wynosiła 14 994, co stanowi niespełna połowę 
mieszkaoców powiatu w wieku produkcyjnym

2
 (46%) oraz niespełna jedną piątą (17%) pracujących w całym 

subregionie ostrołęckim. Struktura zatrudnienia w powiecie przasnyskim odzwierciedla strukturę zatrudnienia 
w całym subregionie. Największy udział miały w niej osoby pracujące w rolnictwie - ponad połowa 
zatrudnionych. W dalszej kolejności osoby pracujące zatrudnione były w sektorze usług nierynkowych (usługi 
pozostałe), czy też w przemyśle i budownictwie, w najmniejszym stopniu zaś w sektorze usług profesjonalnych 
związanych z działalnością finansową, czy też obsługą nieruchomości i firm, handlu i innych. 

Co czwarta osoba pracująca w subregionie ostrołęckim pochodzi z powiatu ostrowskiego, gdzie pracuje 21 735 
osób, co stanowi 48% mieszkaoców tego powiatu w wieku produkcyjnym. Jednak struktura zatrudnienia jest 
podobna, jak w powiecie przasnyskim, ze znaczącą przewagą osób pracujących w rolnictwie.  

Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w powiecie grodzkim m. Ostrołęka, który jest stolicą subregionu. Tutaj 
dominuje zatrudnienie w usługach – przede wszystkim niekomercyjnych (36%), ale również w handlu i innych 
(22%), a także w przemyśle i budownictwie (39%). Marginalne miejsce zajmuje z kolei sektor rolniczy, w którym 
przeważa zatrudnienie w całym subregionie. Ogólnie w 2009 r. liczba osób pracujących wynosiła w Ostrołęce 
16 770 osób, co stanowi 46% mieszkaoców tego miasta w wieku produkcyjnym. 

                                                                 

 

 
2 Wiek produkcyjny kobiet – 18-59 lat, wiek produkcyjny mężczyzn 18-64 lat 
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Rysunek 3. Struktura pracujących w badanych powiatach subregionu ostrołęckiego 
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Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2009 rok  

 

Według prognoz zatrudnienia opracowanych w ramach projektu „Aktywna polityka zatrudnienia – analizy, 
prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego”

3
, do 2025 zdecydowana 

większośd powiatów odnotuje spadek liczby pracujących, w tym powiat przasnyski. Powiat przasnyski w 
nadchodzących latach cechowad się będzie wzrostem znaczenia sektora usług rynkowych oraz nieznacznym 
spadkiem znaczenia sektora prywatnego - największe tempo spadku obserwowane będzie w sektorze 
przemysłowym i wyniesie 0,63%. W czasie prognozy w sektorze usług rynkowych obserwowane będzie tempo 
wzrostu, które w 2025 roku wyniesie 0,02%. Zgodnie z prognozami rynek pracy regionu tworzyd będą przede 
wszystkim osoby w wieku 25–34 lata, a najmniej osób zatrudnionych będzie w wieku 15-24 lat. Liczba mężczyzn 
będzie również przewyższad liczbę kobiet. 

Zatrudnienie maled będzie również w pozostałych badanych powiatach. W powiecie m. Ostrołęka aż do 2025 
roku grupą dominującą w ogóle zatrudnionych nadal pozostawad będą osoby w wieku od 25 do 34 lat. W 
strukturze gospodarki miasta decydującą rolę odgrywad będzie niezmiennie przemysł, skupiający największy 
odsetek pracujących. Warto również zaznaczyd, iż coraz silniejszą pozycją cechowad się będzie sektor prywatny. 
W powiecie ostrowskim zaś najwięcej osób pracujących będzie w przedziale wiekowym 25-34 lata.Rolniczy 
charakter rynku pracy dominuje determinuje zatrudnienie w tym sektorze. Jednak największe tempo spadku 
obserwowane będzie właśnie w rolnictwie i wyniesie 0,67%. Natomiast najmniejszego tempa spadku można się 
spodziewad w sektorze usług rynkowych (0,44%). Większośd osób pracujących zatrudniona będzie w sektorze 
prywatnym. 

 

Powiatowe Urzędy Pracy w subregionie ostrołęckim, w tym PUP w Przasnyszu nie upubliczniają monitoringu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Nie zidentyfikowano zatem w trakcie procesu badawczego struktury 
osób bezrobotnych pod względem zawodowym. 

 
 
                                                                 

 

 
3Prognozy 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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Charakterystyka 4:  Mobilność zawodowa  

 

Analiza wskaźnika migracyjnego, że w subregionie ostrołęckim w większości powiatów, z wyjątkiem powiatu m. 
Ostrołęka, mieszkaocy pracują poza granicami swojego powiatu – osoby wyjeżdzające do pracy przeważają nad 
osobami przyjeżdzającymi do pracy. Jedynie w Ostrołęce mamy do czynienia z odwrotną sytuacją – dwukrotnie 
więcej osób przyjeżdża tam za pracą, niż wyjeżdża. Oznacza to, że w subregionie ostrołęckim rynek pracy 
koncentruje się w powiecie grodzkim, do którego można przypuszczad migrują w związku z pracą mieszkaocy 
okolicznych terenów. 

 
Rysunek 4 Wskaźnik migracyjny – stosunek liczby osób przyjeżdżających do pracy do liczby osób wyjeżdżających do pracy 
w powiatach subregionu ostrołęckiego (dane dla roku 2006) 
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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/.  

 

 

Podsumowanie: Dopasowanie kształcenia ustawicznego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy  

 

W 2010/2011 roku w powiecie przasnyskim w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych uczestniczyło 770 
osób (3769 w całym subregionie). Edukację zakooczyło zaś 198 (1034 w subregionie). W formach pozaszkolnych 
uczestniczyły zaś 103 osoby (2282 w całym subregionie). Oznacza to, iż w skali powiatu na 100 mieszkaoców w 
wieku produkcyjnym przypada 2,4 uczniów szkół dla dorosłych (w subregionie 1,9) oraz 0,6 słuchacza kursów 
(w subregionie 0,53). 

Kształcenie ustawiczne zatem tylko w niewielkim stopniu determinuje potencjał kompetencyjny lokalnych 
zasobów kadrowych. Nie mniej, powinno ono byd dopasowane do potrzeb lokalnej gospodarki. Tymczasem jak 
pokazały zrealizowane badania, kierownictwo placówek kształcenia ustawicznego słabo orientuje się w 
potrzebach rynku pracy, a czynnik ten tylko w niewielkim stopniu determinuje kształt oferty edukacyjnej. W 
ogólnym rachunku z punktu widzenia kierownictwa placówek ważniejsze jest zainteresowanie uczniów oraz 
szeroko rozumiana baza infrastrukturalna, a te nie zawsze idą w parze z potrzebami rynku.   

http://obserwatorium.mazowsze.pl/
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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 większości idą w kierunku zgodnym z potrzebami rynku. Ze względu na 
brak informacji na temat zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie przasnyskim i subregionie 
ostrołęckim, trudno jednak określid sytuację pod tym względem na lokalnym rynku pracy. Pewnych podstaw do 
wnioskowania w tym zakresie może dostarczyd struktura zatrudnienia osób pracujących, a także wyniki badania 
„Diagnoza deklarowanego i rzeczywistego popytu na pracę oraz jego determinantów”

4
. 

W powiecie przasnyskim w strukturze kierunków, w jakich kształcą się uczniowie placówek kształcenia 
ustawicznego w formach szkolnych, przeważa kierunek związany z rolnictwem i zawód technika agrobiznesu. 
Patrząc z perspektywy struktury zatrudnienia, w której dominują osoby pracujące w rolnictwie, można tutaj 
mówid o dopasowaniu oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Z drugiej jednak strony dominacja sektora 
rolniczego może wymuszad fakt, że w powiecie przasnyskim o wiele częściej, niż w województwie, uczniowie 
podejmują naukę w szkołach zawodowych, a nie ogólnokształcących. Zdobycie zawodu jest dla nich korzystne z 
punktu widzenia rynku pracy. W sytuacji, gdy na lokalnym rynku pracy sektor usług zajmuje raczej marginalną 
pozycję, osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, nawet jeżeli będą kontynuowały naukę w szkole 
policealnej, czy na studiach (co się relatywnie rzadko zdarza), mogą mied duże trudności ze znalezieniem 
zatrudnienia w miejscu zamieszkania, ze względu na brak miejsc pracy.  

W ofercie kształcenia placówek z powiatu przasnyskiego znajdują się także zawody, które na terenie 
województwa mazowieckiego należą do zawodów nadwyżkowych (takich dla których brakuje ofert pracy w 
stosunku do liczby bezrobotnych), a mimo to cieszą się popularnością wśród uczniów – są to przede wszystkim 
zawód technika mechanika oraz technika żywienia i gospodarstwa domowego oraz nowo utworzony zawód 
technika budownictwa. Świadczyd to może o niedopasowaniu oferty do potrzeb rynku pracy, ale raczej pod 
kątem potrzeb uczniów, mogących wynikad z pobudek innych, niż zawodowe. 

 

                                                                 

 

 
4 Rynek pracy w mieście Ostrołęka. Diagnoza deklarowanego i rzeczywistego popytu na pracę oraz jego determinantów, Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2011 
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6 CZĘŚD II – BADANIE DANYCH ZASTANYCH  

 

6.1 Placówki kształcenia ustawicznego i ich uczniowie  

W roku szkolnym 2010/2011 w Systemie Informacji Oświatowej w powiecie przasnyskim zarejestrowanych było 
14 placówek kształcenia ustawicznego, z czego 11 (79%) to placówki aktywne (posiadające uczniów/słuchaczy). 
Oferta kształcenia ustawicznego w badanym powiecie jest dosyd uboga. W ubiegłym roku szkolnym w powiecie 
przasnyskim aktywnie funkcjonowała tylko jedna placówka kształcenia ustawicznego kształcąca w formach 
pozaszkolnych – Centrum Kształcenia Praktycznego. Wśród szkół dla dorosłych posiadających uczniów udział 
placówek oferujących kształcenie ogólne i zawodowe był taki sam – 5 placówek ogólnokształcących (3 licea 
ogólnokształcące oraz 2 licea ogólnokształcące uzupełniające) oraz 5 placówek kształcenia zawodowego (1 
technikum, 2 technika uzupełniające oraz 2 szkoły policealne).   

Podobnie uboga jest oferta kształcenia ustawicznego w powiecie ostrowskim. W roku szkolnym 2010/2011 w 
powiecie tym zarejestrowanych było 12 placówek kształcenia ustawicznego, z czego 8 placówek (67%) 
posiadało uczniów (placówki aktywne). W powiecie ostrowskim, w przeciwieostwie do przasnyskiego, nie 
funkcjonowała żadna placówka kształcenia ustawicznego kształcąca w formach pozaszkolnych. Struktura 
aktywnych szkół dla dorosłych, tak jak w powiecie przasnyskim, jest równoważna – 4 placówki ogólnokształcące 
(3 licea ogólnokształcące i 1 liceum ogólnokształcące uzupełniające) oraz 4 placówki kształcenia zawodowego (3 
technika uzupełniające i 1 szkoła policealna). 

Kształcenie ustawiczne w subregionie ostrołęckim koncentruje się przede wszystkim w powiecie m. Ostrołęka – 
prawie połowa placówek w subregionie zlokalizowana jest właśnie w tym mieście (47%). Na pozostałe powiaty 
przypada 52% placówek - w tym 16,7% placówek na powiat przasnyski oraz kolejne 12,1% na powiat ostrowski.  

Podkreślid należy, iż w Ostrołęce znajdują się praktycznie wszystkie placówki kształcące w formach 
pozaszkolnych w subregionie (7 z 9 placówek) – głównie niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i 
praktycznego (2 placówki) oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (2 placówki). W Ostrołęce  
znajduje się również prawie połowa aktywnych placówek kształcenie w formach szkolnych z subregionu (24 z 
57 placówek). Ponadto w powiecie tym wyraźna jest dominacja placówek oferujących kształcenie zawodowe 
(13 szkół policealnych oraz 3 technika uzupełniające) nad placówkami kształcenia ogólnego (1 gimnazjum, 4 
licea ogólnokształcące oraz 3 licea ogólnokształcące uzupełniające). 

 

Rysunek 5. Udział aktywnych (posiadających uczniów/słuchaczy) placówek kształcenia ustawicznego z poszczególnych 
powiatów w subregionie.  
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Tabela 2. Placówki kształcenia ustawicznego ze względu na typ oraz publicznośd.  

  
Subregion 
ostrołęcki 

Powiat 
makowski 

Powiat 
ostrołęcki 

Powiat 
ostrowski 

Powiat 
przasnyski 

Powiat 
m. 

Ostrołęka 

ZAREJESTROWANE PLACÓWKI  83 5 15 12 14 37 

PLACÓWKI AKTYWNE 66 3 13 8 11 31 

UDZIAŁ PLACÓWEK AKTYWNYCH  80% 60% 87% 67% 79% 84% 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  57 2 13 8 10 24 

Gimnazjum  1     1 

Zasadnicza szkoła zawodowa        

Liceum ogólnokształcące  12 1 1 3 3 4 

Liceum profilowane  1  1    

Technikum  1    1  

Liceum ogólnokształcące uzupełniające 
dla absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych  

11 1 4 1 2 3 

Technikum uzupełniające dla 
absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych  

10  2 3 2 3 

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)  21  5 1 2 13 

PLACÓWKI OŚWIATOWE 9 1   1 7 

Kolegium nauczycielskie  1     1 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych  1     1 

Centrum Kształcenia Praktycznego  3 1   1 1 

Centrum Kształcenia Ustawicznego ze 
szkołami  

      

Ośrodek dokształcania i doskonalenia 
zawodowego  

2     2 

Centrum Kształcenia Ustawicznego - bez 
szkół  

      

Niepubliczna placówka kształcenia 
ustawicznego i praktycznego 

2     2 

PUBLICZNOŚD       

publiczna 31 1 12 5 3 10 

niepubliczna o uprawnieniach szkoły 
publicznej 

31 2 1 3 8 17 

niepubliczna bez uprawnieo szkoły 
publicznej 

2     2 

niepubliczna 2     2 

 

Powiat przasnyski charakteryzuje się najwyższą w subregionie liczbą uczniów przypadających na placówkę 
(średnio 70 uczniów) oraz liczbą klas w szkołach (średnio 4 klasy) – również powyżej średniej liczby uczniów i 
klas w województwie. 

Odwrotnie wygląda sytuacja w powiecie ostrowskim. Powiat ten charakteryzuje najmniejsza w subregionie 
liczba klas (średnio 1,9), przy jednocześnie stosunkowo niskiej liczbie uczniów (średnio 49,0) – zdecydowanie 
poniżej średnich na Mazowszu.  

Ostrołęka wypada na tle całego subregionu nieco powyżej przeciętnej, ale za to poniżej średniej wojewódzkiej. 
Na szkołę przypada średnio 3,2 klasy, zaś uczy się w nich przeciętnie 58,7 uczniów. 
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Rysunek 6. Liczba klas i uczniów w placówce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie sześd lat przyniosło w subregionie ostrołęckim spadek liczby aktywnych (posiadających uczniów) 
placówek kształcenia ustawicznego o 27% (z 90 do 66 placówek). W powiecie przasnyskim skala tych zmian 
jest dużo większa. Ogółem od roku szkolnego 2005/2010 liczba aktywnych placówek kształcenia 
ustawicznego zmniejszyła się aż o 50% - z 22 do 11 placówek. Największy spadek w liczbie placówek 
posiadających uczniów odnotowano w przypadku szkół zawodowych, których liczba zmniejszyła się z 12 do 
jedynie 5.  

Warto też zauważyd, że tendencja spadkowa w zakresie liczby placówek kształcących w formach pozaszkolnych, 
w powiecie przasnyskim jest dużo większa, niż w skali subregionu lub województwa. W ciągu ostatnich 6 lat z 
dwóch aktywnie funkcjonujących placówek została tylko jedna – w ubiegłym roku szkolnym nie posiadało już 
uczniów jedyne w subregionie Centrum Kształcenia Ustawicznego.  

 
Tabela 3. Aktywne (posiadające uczniów/słuchaczy) placówki kształcenia ustawicznego na przestrzenia lat 2005 – 2010.  
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OGÓŁEM 0,84 90 70 66 0,73 22 14 11 0,50 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  0,82 80 62 57 0,71 20 12 10 0,50 

SZKOŁY ZAWODOWE  0,69 50 41 33 0,66 12 7 5 0,42 

SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  1,04 30 21 24 0,80 8 5 5 0,63 

Gimnazjum  1,80 2 2 1 0,50 2 1  0,00 

Zasadnicza szkoła zawodowa  1,50    b    b 

L. O  na podbudowie 8-letniej 
szkoły podstawowej  

z 2   z 1   z 

L.O na podbudowie szkoły 
zasadniczej  

z 11   z    z 

Liceum ogólnokształcące  1,73 5 8 12 2,40 2 2 3 1,50 

L. O uzupełniające dla 
absolwentów ZSZ 

1,66 10 11 11 1,10 3 2 2 0,67 

Liceum zawodowe  z    b    b 

Liceum profilowane  1,17 1 1 1 1,00    b 

Technikum, liceum i szkoła 
równorzędna na podbudowie 

z 3   z 1   z 

Liczba klas w szkole - średnia

3,4

2,9

2,0

2,2

1,9

3,2

4,0

MAZOWIECKIE OGÓŁEM 

Subregion ostrołęcki

Powiat makowski 

Powiat ostrołęcki 

Powiat ostrowski 

Powiat m. Ostrołęka 

Powiat przasnyski 

Liczba uczniów w placówce - średnia

64,8

57,1

30,7

53,4

49,0

58,7

70,0

MAZOWIECKIE OGÓŁEM 

Subregion ostrołęcki

Powiat makowski 

Powiat ostrołęcki 

Powiat ostrowski 

Powiat m. Ostrołęka 

Powiat przasnyski 
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8-letniej szkoły podstawowej  

Technikum, liceum i szkoła 
równorzędna na podbudowie 
szkoły zasadniczej  

z 14 3  z 1   z 

Technikum  0,47 1 2 1 1,00 1 1 1 1,00 

Technikum uzupełniające dla 
absolwentów ZSZ 

0,84 12 12 10 0,83 5 2 2 0,40 

Szkoła policealna 
(ponadpodstawowa)  

z 6 2  z 1 1  z 

Szkoła policealna 
(ponadgimnazjalna)  

1,50 13 21 21 1,62 3 3 2 0,67 

PLACÓWKI OŚWIATOWE  0,97 9 7 8 0,89 2 2 1 0,50 

Kolegium nauczycielskie  1,00 1 1 1 1,00    b 

Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych  

0,80 1 1 1 1,00    b 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego  

0,79 3 3 3 1,00 1 1 1 1,00 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego ze szkołami  

0,56 1   z 1   z 

Ośrodek dokształcania i 
doskonalenia zawodowego  

0,52 4 2 2 0,50    b 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego - bez szkół  

0,35  1  b  1  b 

Niepubliczna placówka 
kształcenia ustawicznego i 
praktycznego  

2,85   2 n.u    b 

z: zlikwidowano/brak uczniów,      u.n: utworzono nowe/są uczniowie,     b: brak  

 

W szkołach dla dorosłych w powiecie przasnyskim kształciło się w ubiegłym roku szkolnym 770 osób, zaś 198 
ukooczyło szkoły w poprzednim roku szkolnym. Na tle całego subregionu więcej uczniów miały tylko szkoły z 
powiatu m. Ostrołęka (1821 uczniów). Mniejsza liczba uczniów, ale porównywalna z powiatem przasnyskim 
liczba absolwentów charakteryzuje natomiast powiat ostrowski (odpowiednio 392 oraz 181). 

Na przestrzeni lat 2005-2010 liczba uczniów w szkołach dla dorosłych w powiecie przasnyskim, w 
przeciwieostwie do całego subregionu, nieznacznie się zwiększyła (o 2%), z 757 w 2005 r. do 770 w 2010 r. -  
głównie za sprawą wzrastającej liczby uczniów szkół ogólnokształcących. 

W strukturze uczniów powiatu przasnyskiego dominują uczniowie placówek zawodowych (ogółem 486 osób – 
63%). Jednocześnie od 2005 r. liczba uczniów w tych szkołach znacząco spadła, pomimo wzrostu w roku 
szkolnym 2007/2008 (w 2005 r. było 614, w 2007 r. 729, zaś w 2010 r. 486). Odwrotnie wygląda sytuacja w 
przypadku szkół ogólnokształcących. Co prawda kształciło się w nich w ubiegłym roku szkolnym mniej uczniów, 
niż w szkołach zawodowych (284 – głównie w liceach ogólnokształcących), ale od roku 2005 następuje coroczny 
systematyczny wzrost ich liczby (z 143 uczniów w 2005 r. do 284 w 2010 r.).  

W powiecie ostrowskim, w przeciwieostwie do powiatu przasnyskiego, w strukturze uczniów placówek 
kształcenia ustawicznego dominują uczniowie szkół ogólnokształcących (głównie liceum ogólnokształcącego) – 
219 uczniów (56%). W szkołach zawodowych uczyły się w roku szkolnym 2010/2011 173 osoby. 
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Sytuacja w mieście Ostrołęka wygląda podobnie, jak w powiecie przasnyskim, gdzie w strukturze uczniów 
placówek kształcenia ustawicznego przeważają uczniowie szkół zawodowych (ogółem 1228 osób w roku 
2010/2011– 67%), w tym głównie szkół policealnych (672 uczniów), które w ubiegłym roku szkolnym miały 
najwięcej uczniów ze wszystkich szkół w tym powiecie. W szkołach ogólnokształcących (głównie liceum 
ogólnokształcącym) uczyło się w ubiegłym roku szkolnym 593 uczniów. 

 

W powiecie przasnyskim w roku szkolnym 2010/2011 z form pozaszkolnych skorzystało 103 słuchaczy. 
Podkreślid należy iż w powiecie tym od 2005 r. liczba słuchaczy form pozaszkolnych sukcesywnie i znacząco  
malała – w 2005 r. wynosiła 598 osób, w 2007 r. zaledwie 201, zaś w 2010 r. jedynie 103 (spadek w stosunku do 
2005 o 49%).  

W powiecie ostrowskim w formach pozaszkolnych w placówkach oświatowych nie kształciła się żadna osoba. 

Nauczanie w formach pozaszkolnych w subregionie ostrołęckim skoncentrowane jest w powiecie m. Ostrołęka, 
gdzie kształciło się w ubiegłym roku 2055 słuchaczy.  

 

Tabela 4. Uczniowie szkół dla dorosłych oraz słuchacze placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

  

Subregion 
ostrołęcki 

Powiat 
makowski 

Powiat 
ostrołęcki 

Powiat 
ostrowski 

Powiat 
przasnyski 

Powiat 
m. 

Ostrołęka 

Uczniowie szkół dla dorosłych 

Liczba absolwentów 1034 32 238 181 198 385 

Liczba uczniów  3769 92 694 392 770 1821 

w tym:              

Gimnazjum    32     32 

Zasadnicza szkoła zawodowa          

Liceum ogólnokształcące    903 33 37 173 207 453 

Liceum ogólnokształcące  uzupełniające  464 59 174 46 77 108 

Liceum profilowane    67  67    

Technikum    137    137  

Technikum uzupełniające    597  132 148 164 153 

szkoła policealna  1166  284 25 185 672 

placówki dla nauczycieli  403     403 

Słuchacze placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 

Ogółem 2282 124     103 2055 
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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  

 

Oferta kierunków kształcenia proponowanych przez szkoły zawodowe dla dorosłych powiatu przasnyskiego jest 
relatywnie szeroka. Trzy placówki oferują kształcenie w kierunku rolnictwo i pokrewne – technik agrobiznesu, 
po dwie placówki przygotowane są do kształcenia w kierunku biurowo-administracyjnym – technik 
administracji, techniczno-mechanicznym – technik mechanik oraz budownictwo i konstrukcja – technik 
budownictwa. Po jednej placówce oferuje kształcenie w zakresie ochrony i bezpieczeostwa – technik ochrony 
fizycznej osób i mienia, opieki społecznej – opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, nowych 
technologii – technik informatyk, wyrobów produktów spożywczych/ żywienia – technik żywienia i 
gospodarstwa domowego, a także hotelarstwa, gastronomii - kucharz. 

W przypadku uczniów najpopularniejszy w ubiegłym roku szkolnym był kierunek rolniczy – 173 osoby kształciły 
się w zawodzie technika agrobiznesu. Najmniej uczniów zaś kształciło się w zawodach kucharza (23 osoby), 
technika budownictwa (16 osób) i technika informatyka (15 osób) – kształcenie w tych zawodach odbywało się 
tylko w tym powiecie w całym subregionie. 

Powiat ostrowski oferuje mniejsze możliwości w zakresie kształcenia zawodowego, niż przasnyski – nacisk 
położony jest tam na kierunek techniczno-mechaniczny i wyrób produktów spożywczych/żywienie. W ubiegłym 
roku szkolnym uczniowie kształcili się w zawodach technik żywienia i gospodarstwa domowego (83 osoby), 
technik pojazdów samochodowych (30 osób – jedyni w całym subregionie), technik ochrony fizycznej osób i 
mienia (25 osób), technik mechanik i technik rolnik (po 16 osób) oraz technik mechanizacji rolnictwa (6 osób – 
jedyni w subregionie).  

Najszerszą ofertę kształcenia zawodowego posiada natomiast powiat m. Ostrołęka, gdzie szkoły zawodowe 
przygotowane są do kształcenia w 14 różnych kierunkach – przede wszystkim biurowo-administracyjnym (7 
placówek) oraz ochrona i bezpieczeostwo (6 placówek) i 30 różnych zawodach/profilach – przede wszystkim 
technik bezpieczeostwa i higieny pracy (5 placówek). W kierunkach tych kształciło się w ubiegłym roku 
szkolnym również najwięcej uczniów.  

 

Tabela 5. Oferowane zawody – główne grupy – i uczniowie.  

  

Subregion 

ostrołęcki 

Powiat 

makowski 

Powiat 

ostrołęcki 

Powiat 

ostrowski 

Powiat 

przasnyski 

Powiat m. 

Ostrołęka 

szkoły przygotowane do kształcenia w danym kierunku/zawodzie 

biuro i administracja     13  4  2 7 

rolnictwo i pokrewne  10  5 1 3 1 

ochrony i bezpieczeostwa                         9  1 1 1 6 

opieka społeczna 6  1  1 4 

technika i mechanika                             6   2 2 2 

nowe technologie                                 5  2  1 2 

usługi dla ludności                              5  1   4 

wyrób produktów spożywczych/żywienie             4  0 2 1 1 

budownictwo i konstrukcja                        2    2  

inne                                             2     2 

hotele i gastronomia                             1    1  

języki obce                                      1     1 

nauki humanistyczne                              1     1 

nauki ścisłe                                     1     1 

pedagogika                                       1     1 
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Subregion 

ostrołęcki 

Powiat 

makowski 

Powiat 

ostrołęcki 

Powiat 

ostrowski 

Powiat 

przasnyski 

Powiat m. 

Ostrołęka 

transport                                        1     1 

liczba uczniów w danym zawodzie 

ROLNICTWO I POKREWNE 479  287 19 173  

BIURO I ADMINISTRACJA 367  109  37 221 

OCHRONY I BEZPIECZEOSTWA  348  50 25 30 243 

PEDAGOGIKA  211     211 

TECHNIKA I MECHANIKA  206   46 82 78 

USŁUGI DLA LUDNOŚCI  185  16   169 

WYRÓB PRODUKTÓW 

SPOŻYWCZYCH/ŻYWIENIE  

173   83 52 38 

JĘZYKI OBCE  163     163 

OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI 

SPOŁECZNE  

120  21  58 41 

INNE  35     35 

NAUKI HUMANISTYCZNE  29     29 

HOTELE I GASTRONOMIA  23    23  

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA  16    16  

NOWE TECHNOLOGIE  15    15  

 

Tabela 6. Oferowane kierunki kształcenia (szkoły przygotowane do kształcenia w danym zawodzie) – konkretne zawody.  

  

Subregion 

ostrołęcki 

Powiat 

makowski 

Powiat 

ostrołęcki 

Powiat 

ostrowski 

Powiat 

przasnyski 

Powiat 

m. 

Ostrołęka 

Technik bezpieczeostwa i higieny pracy  6  1   5 

Technik mechanik  6   2 2 2 

Technik agrobiznesu  6  3  3  

Technik administracji  5  1  1 3 

Technik informatyk  5  2  1 2 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia  5   1 1 3 

Technik rolnik  4  2 1  1 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego  4   2 1 1 

Technik usług fryzjerskich  3  1   2 

Technik usług kosmetycznych  3     3 

Opiekun medyczny  3  1  1 1 

Technik handlowiec  3  1  1 1 

Opiekun w domu pomocy społecznej  3    1 2 

Technik rachunkowości  2     2 

Technik prac biurowych  2  1   1 

Inny  2     2 

Technik budownictwa  2    2  

Opiekunka środowiskowa  2     2 

Technik organizacji reklamy  2     2 

Technik ekonomista  2     2 

Kucharz  1    1  
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Subregion 

ostrołęcki 

Powiat 

makowski 

Powiat 

ostrołęcki 

Powiat 

ostrowski 

Powiat 

przasnyski 

Powiat 

m. 

Ostrołęka 

Technik elektryk  1     1 

Technik pojazdów samochodowych  1   1   

ekonomiczno-administracyjny  1  1    

język angielski  1     1 

język niemiecki  1     1 

Rolnik  1  1    

Technik spedytor  1     1 

Asystent osoby niepełnosprawnej  1     1 

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  1     1 

informatyka  1     1 

język polski  1     1 

pedagogika opiekuoczo-wychowawcza z 

terapią pedagogiczną  1     1 

Technik archiwista  1     1 

Technik drogownictwa  1     1 

Technik mechanizacji rolnictwa  1   1   

Technik usług pocztowych i finansowych  1     1 

 

 

Tabela 7. Uczniowie: konkretne zawody  

  

Subregion 

ostrołęcki 

Powiat 

makowski 

Powiat 

ostrołęcki 

Powiat 

ostrowski 

Powiat 

przasnyski 

Powiat 

m. 

Ostrołęka 

Technik agrobiznesu  306  133  173  

Technik bezpieczeostwa i higieny pracy  262  50   212 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego  173   83 52 38 

Technik mechanik  166   16 82 68 

Technik administracji  151  15  37 99 

język angielski  123     123 

pedagogika opiekuoczo-wychowawcza z 

terapią pedagogiczną  113     113 

Opiekun medyczny  100  21  58 21 

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  98     98 

Technik usług fryzjerskich  94  16   78 

Technik rolnik  91  75 16   

Technik usług kosmetycznych  91     91 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia  86   25 30 31 

Rolnik  79  79    

ekonomiczno-administracyjny  67  67    

Technik prac biurowych  66  27   39 

Technik organizacji reklamy  46     46 

język niemiecki  40     40 

Technik handlowiec  37     37 
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Subregion 

ostrołęcki 

Powiat 

makowski 

Powiat 

ostrołęcki 

Powiat 

ostrowski 

Powiat 

przasnyski 

Powiat 

m. 

Ostrołęka 

Inny  35     35 

Technik pojazdów samochodowych  30   30   

język polski  29     29 

Kucharz  23    23  

Technik budownictwa  16    16  

Technik informatyk  15    15  

Opiekunka środowiskowa  11     11 

Technik elektryk  10     10 

Opiekun w domu pomocy społecznej  9     9 

Technik mechanizacji rolnictwa  3   3   

 

 

Analiza liczby uczniów kształcących się w poszczególnych zawodach na przestrzeni lat 2005-2010 pokazuje w 
powiecie przasnyskim dużą dynamikę w tym zakresie. W stosunku do roku 2005 oferta placówek kształcenia 
ustawicznego z powiatu przasnyskiego w ubiegłym roku szkolnym uboższa była o następujące zawody: technik 
rolnik, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, opiekunka środowiskowa oraz opiekun 
w domu pomocy społecznej. Kierunki te nie cieszyły się zbytnim zainteresowaniem uczniów we wcześniejszych 
latach. Podkreślid również należy, iż mniejsza popularnośd tych zawodów widoczna jest także na poziomie 
całego subregionu ostrołęckiego. 

W to miejsce pojawiły się na przestrzeni lat 2005-2010 nowe zawody – technik budownictwa, technik 
agrobiznesu (wzrost liczby uczniów w subregionie ostrołęckim), technik administracji (zawód nowoutworzony 
również w subregionie i cieszący się dużą popularnością), kucharz (zawód oferowany tylko w powiecie 
przasnyskim), technik ochrony fizycznej osób i mienia (znaczący spadek liczby uczniów w subregionie) oraz 
opiekun medyczny (nowy zawód również w subregionie ostrołęckim)  

W powiecie przasnyskim utrzymywana jest nauka w zawodach technik mechanik, technik żywienia i 
gospodarstwa domowego, gdzie obserwowany jest w stosunku do 2005 r. wzrost liczby uczniów (w 
przeciwieostwie do subregionu ostrołęckiego), a także w zawodzie technik informatyk, gdzie obserwowany jest 
zarówno w powiecie, jak i całym subregionie znaczący i sukcesywny spadek liczby uczniów na przestrzeni 
ostatnich 6 lat.   

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

MAZOWIECKIE Subregion ostrołęcki Powiat przasnyski 
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Technik budownictwa  0,59 19  16 0,84   16 n.u 

Technik elektryk  0,60 40 6 10 0,25    b 

Technik mechanik  0,47 354 403 166 0,47 55 139 82 1,49 

Technik mechanizacji rolnictwa  0,02   3 n.u    b 

Technik informatyk  0,36 388 250 15 0,04 60 35 15 0,25 

Technik bezpieczeostwa i 

higieny pracy  
3,93  35 262 n.u    b 

Technik rolnik  2,43 119 180 91 0,76 13 25  z 
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Technik technologii żywności  0,20 14   z    b 

Technik żywienia i 

gospodarstwa domowego  
0,48 180 201 173 0,96 15 44 52 3,47 

Technik agrobiznesu  1,78 96 363 306 3,19  207 173 n.u 

Technik ekonomista  0,23 5 68  z  28  b 

Technik handlowiec  0,16 340 132 37 0,11 18 25  z 

Technik organizacji usług 

gastronomicznych  
1,31 26   z 26   z 

Technik organizacji reklamy  5,68  14 46 n.u    b 

Technik administracji  3,23  113 151 n.u  41 37 n.u 

Opiekunka środowiskowa  0,93 30 36 11 0,37 30 30  z 

Opiekun w domu pomocy 

społecznej  
0,26 105 99 9 0,08 77 68  z 

Technik prac biurowych  0,45   66 n.u    b 

Kucharz  1,34   23 n.u   23 n.u 

Technik usług fryzjerskich  1,64 54 72 94 1,74  14  b 

Technik usług kosmetycznych  1,92 48 84 91 1,89    b 

Technik ochrony fizycznej osób 

i mienia  
0,42 303 434 86 0,28  73 30 n.u 

Rolnik  0,83 13 27 79 6,08    b 

Mechanik pojazdów 

samochodowych  
0,50 25   z    b 

ekonomiczno-administracyjny  1,82 49 114 67 1,37    b 

usługowo-gospodarczy  0,25 49   z    b 

język angielski  0,73  85 123 n.u    b 

język niemiecki  0,55  50 40 n.u    b 

pedagogika opiekuoczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną  

Nowy 

zawód 
 128 113 n.u    b 

język polski  0,14  53 29 n.u    b 

Inny  0,43 351  35 0,1 320   z 

Technik pojazdów 

samochodowych  

nowy 

zawód 
  30 n.u    b 

Opiekun medyczny  

nowy 

zawód 
  100 n.u   58 n.u 

edukacja wczesnoszkolna i 

przedszkolna  

Nowy 

zawód 
  98 n.u    b 

z: zlikwidowano,      u.n: utworzono nowe,     b: brak  

 

 

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w powiecie przasnyskim w ubiegłym roku odbywało się 
jedynie w formie kursów przyuczających do zawodu, z których skorzystało 77 osób oraz w formie innego 
rodzaju kursów niesklasyfikowanych w SIO, z których skorzystało 26 osób. 
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Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych koncentruje się w powiecie m. Ostrołęka. Najwięcej placówek 
oferuje tam różnego rodzaju kursy (3 placówki) i kształcenie w formach seminaryjno-konferencyjnych (2 
placówki). 

W strukturze słuchaczy placówek oferujących kształcenie w formach pozaszkolnych przeważają osoby 
korzystające z kursów doskonalących w zawodzie (700 słuchaczy), a także przyuczających do zawodu (396 
słuchaczy), kształcenia w formie seminaryjno-konferencyjnej (345 słuchaczy) oraz kursów potwierdzających 
posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych (312 słuchaczy). Najmniej osób dorosłych skorzystało z 
możliwości kształcenia na kursach przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy (50 
słuchaczy).                

 

Tabela 9. Formy pozaszkolne. Placówki oferujące poszczególne formy pozaszkolne i ich słuchacze  

  

Subregion 

ostrołęcki 

Powiat 

makowski 

Powiat 

ostrołęcki 

Powiat 

ostrowski 

Powiat 

przasnyski 

Powiat 

m. 

Ostrołęka 

Inne kursy                                                                         5 1   1 3 

Przyuczające do  zawodu                                                            2    1 1 

Inne formy pozaszkolne (seminaria, 

kursokonferencje itp.)                          2     2 

Doskonalące w zawodzie                                                             1     1 

Przygotowujące do uzyskania uprawnieo 

zawodowych                                   1     1 

Przygotowujące do egzaminów 

kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy                     1     1 

Kursy zawodowe zaliczane w szkole dla 

dorosłych prowadzącej kształcenie zawodowe  1 1     

Kursy zawodowe potwierdzające posiadanie 

określonych kwalifikacji zawodowych       1     1 

Liczba uczestników pozaszkolnych form kształcenia - wszyscy uczestnicy   

Doskonalące w zawodzie                                                            700     700 

Przyuczające do  zawodu                                                           473    77 396 

Inne formy pozaszkolne (seminaria, 

kursokonferencje itp.)                         345     345 

Kursy zawodowe potwierdzające posiadanie 

określonych kwalifikacji zawodowych      312     312 

Inne kursy                                                                        211 31   26 154 

Przygotowujące do uzyskania uprawnieo 

zawodowych                                  98     98 

Kursy zawodowe zaliczane w szkole dla 

dorosłych prowadzącej kształcenie zawodowe  93 93     

Przygotowujące do egzaminów 

kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy                    50     50 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę popyt wśród pracodawców na zawody i kierunki kształcenia na lokalnym rynku pracy na 
przykładzie powiatu m. Ostrołęka, widad, że najtrudniej znaleźd pracowników z jednej strony w 



                                                                   
 

Badanie realizowane w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

Strona 31 z 44 

 

 

specjalistycznych, technicznych zawodach, jak elektrycy, robotnicy obróbki drewna i pokrewni, operatorzy 
maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów, techniczny personel obsługi komputerów, operatorzy 
maszyn i urządzeo wydobywczych i pokrewni, w których uczestnicy kształcenia ustawicznego raczej się nie 
kształcą w tym mieście. Z drugiej strony pracodawcom trudno było znaleźd pracowników obsługi biurowej, 
specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania, kierowników, czy też nauczycieli, czyli osoby, od których 
wymagane są kwalifikacje już na poziomie studiów wyższych, więc dla osób kształcących się ustawicznie 
wiązałoby się to z koniecznością kontynuacji nauki. Trudno również znaleźd dośd często zatrudnianych 
pracowników biurowych średniego szczebla. Wynikad to może z faktu, że pracodawca od takich osób oczekiwad 
będzie raczej wyższego wykształcenia, zaś oferowad może zarobki na poziomie pracowników z niższym 
wykształceniem. Co ciekawe przedsiębiorcy biorący udział w badaniu „Diagnoza deklarowanego i rzeczywistego 
popytu na pracę oraz jego determinantów” nie zatrudniali techników bezpieczeostwa i higieny pracy, mimo iż 
jest to zawód, w którym kształci się w powiecie m. Ostrołęka najwięcej uczniów.  

 
Tabela 10. Popyt na pracę według zawodów w powiecie m. Ostrołęka  

  
Popyt na pracę 

według zawodów* 

(N=36) 

Zawody, w których 

trudno było znaleźd 

pracowników** (N=9) 

Sprzedawcy i demonstratorzy 15,8%  

Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i 

pośrednicy handlowi 
10,9%  

Średni personel biurowy 7,6% 6,8% 

Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 7,5% 30,5% 

Mechanicy maszyn i urządzeo 5,8%  

Kierowcy pojazdów 5,6%  

Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego 5,3%  

Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) 4,6%  

Średni personel ochrony zdrowia 4,6%  

Elektrycy  4,3% 18% 

Inżynierowie i pokrewni 4,3%  

Robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni 4,2%  

Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych 3,6%  

Operatorzy urządzeo energetycznych i pokrewni 3,4%  

Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania 3,2% 13,5% 

Pracownicy ds. finansowych i handlowych 2,7%  

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 2,7% 11,2% 

Pracownicy ds. finansowo-statystycznych 1,6%  

Monterzy 0,8%  

Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli 0,8%  

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 0,7% 1,3% 

Pracownicy usług domowych i gastronomicznych 0,6%  

Inne 3,6%  

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów  11,2% 

Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni  6,8% 

Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych  1,5% 

Pomoce domowe, sprzątaczki, praczki  1,3% 

Operatorzy maszyn i urządzeo wydobywczych i pokrewni   0,6% 
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Źródło: Rynek pracy w mieście Ostrołęka. Diagnoza deklarowanego i rzeczywistego popytu na pracę oraz jego 
determinantów, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2011 
* dotyczy przedsiębiorstw/instytucji, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudniły nowych pracowników 

** dotyczy przedsiębiorstw/instytucji, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy miały problem ze znalezieniem nowych 

pracowników 

 

 

6.3 Zdawalnośd egzaminów  

 

Powiat przasnyski na tle subregionu ostrołęckiego wyróżnia się najwyższym odsetkiem zdawalności 
egzaminu maturalnego, ale jednocześnie jednym z niższych odsetków zdawalności egzaminu zawodowego. 
Prawie połowa (47,4%) uczniów szkół dla dorosłych przystępujących do egzaminu maturalnego i co druga osoba 
przystępująca do egzaminu zawodowego w ubiegłym roku szkolnym zdała swoje egzaminy.  

Powiat ostrowski wypada najsłabiej w subregionie pod względem zdawalności egzaminu maturalnego (28,6%), 
ale jednocześnie najlepiej osoby z tego powiatu zdały egzamin zawodowy (55,4%). 

Zdawalnośd egzaminu maturalnego i zawodowego w Ostrołęce utrzymuje się na tym samym poziomie – 42,9% 
przystępujących zdało maturę i 42,7% egzamin zawodowy (najsłabiej w skali subregionu ostrołęckiego). 

Tabela 11. Zdawalnośd egzaminu maturalnego i zawodowego  

  

Subregion 

ostrołęcki 

Powiat 

makowski 

Powiat 

ostrołęcki 

Powiat 

ostrowski 

Powiat 

przasnyski 

Powiat 

m. 

Ostrołęka 

Liczba absolwentów, którzy przystąpili do 

egzaminu maturalnego 274 13 55 91 38 77 

Liczba absolwentów, którzy zdali egzamin 

maturalny 102 4 21 26 18 33 

zdawalnośd egzaminu maturalnego  37,2% 30,8% 38,2% 28,6% 47,4% 42,9% 

Liczba absolwentów, którzy przystąpili do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe 351 . 97 83 68 103 

Liczba absolwentów, którzy zdali egzamin 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe 177 . 53 46 34 44 

zdawalnośd egzaminu zawodowego  50,4%  54,6% 55,4% 50,0% 42,7% 
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7 CZĘŚD III – BADANIE TERENOWE WŚRÓD DYREKTORÓW JEDNOSTEK KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO  

 

7.1 Kondycja placówek oraz ogólna ocena jakości i warunków kształcenia 

 

Kondycja placówki 

Sytuacja placówek kształcenia ustawicznego w powiecie przasnyskim i okolicach jest postrzegana jako 
stabilna - oceniło ją w ten sposób 5 z 9 badanych dyrektorów. Dodatkowo dyrektor jednej placówki ocenił, że 
rozwija się ona powoli. Jako główne problemy, z którymi jednostki kształcenia z tego terenu się borykają, 
wskazano mały nabór słuchaczy wynikający z niżu demograficznego, problemy lokalowe, słabą frekwencję na 
zajęciach, niedotrzymywanie obietnic finansowych, zmniejszanie obiecanych dotacji w czasie trwania roku 
szkolnego oraz brak środków finansowych. Pięciu respondentów nie wskazało żadnych problemów.  

Szkoły utrzymują się przede wszystkim z subwencji oświatowych (5 z 9 placówek, środki te stanowią średnio 
57% budżetu) oraz czesnego i opłat słuchaczy (4 placówki, średnio 73% budżetu). Jednak aż 5 spośród badanych 
placówek przyznało, że uzyskane środki nie starczają na bieżące utrzymanie szkoły. 

 

Rysunek 8 Sytuacja placówek kształcenia ustawicznego w powiecie przasnyskim i okolicach 

 

 

Jako mocne strony placówek ich przedstawiciele wskazywali głównie kompetencje i kwalifikacje kadry 
pedagogicznej, liczebnośd kadry pedagogicznej oraz renomę instytucji/szkoły. Słabymi stronami były przede 
wszystkim kwestie usytuowania i dogodności komunikacyjnej placówki, współpracy z partnerami lokalnymi oraz 
sytuacja finansowa instytucji. Ponadto 4 respondentów nie wskazało żadnych słabych stron. 
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Tabela 12 Mocne i słabe strony placówek z powiatu przasnyskiego i okolic 

MOCNE STRONY N= SŁABE STRONY N= 

kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej         6 lokalizacja placówki             4 

liczebnośd kadry pedagogicznej           5 nie wiem / trudno powiedzied 4 

renoma instytucji/szkoły           2 współpraca z partnerami lokalnymi  3 

nie wiem / trudno powiedzied 2 sytuacja finansowa instytucji           3 

lokalizacja placówki             1 organizacja praktyk zawodowych           1 

baza szkoły (zaplecze infrastrukturalne)         1   

organizacja praktyk zawodowych           1   

oferta edukacyjna instytucji           1   

współpraca z partnerami lokalnymi  1   

zaangażowanie kadry pedagogicznej           1   

lokalizacja instytucji  1   

 

Warunki kształcenia 

Przedstawiciele placówek kształcenia ustawicznego oceniają panujące w nich warunki kształcenia 
zdecydowanie pozytywnie. Aż 6 z 9 badanych przyznało im jedną z trzech najlepszych ocen na 9-stopniowej 
skali.  

Podobnie wysokie oceny (co najmniej 7 ocen bardzo dobrych i dobrych z 9) otrzymały szczegółowe aspekty 
kształcenia, jak: plan/program nauczania, jakośd zajęd teoretycznych i praktycznych, fachowośd kadry 
dydaktycznej, jej zaangażowanie i życzliwośd do uczniów, warunki lokalowe, wyposażenie szkoły w pomoce 
dydaktyczne potrzebne z punktu widzenia nauki, organizację nauki (terminy, czas zajęd), możliwości stwarzane 
przez szkołę w zakresie zajęd dodatkowych, dostęp do komputerów z podłączeniem do Internetu oraz dostęp 
do biblioteki (książek, materiałów, opracowao potrzebnych do zajęd). Nieco gorzej oceniana jest jakośd 
nauczania języków obcych (6 ocen pozytywnych). Warto zaznaczyd, że 8 szkół oferuje uczniom zajęcia 
dodatkowe oraz możliwośd nauki języków obcych. 

Wśród czynników wymienianych jako mocne strony pod względem kształcenia dominowała kompetentna kadra 
(4 wskazania), odpowiednia baza dydaktyczna (3 wskazania) oraz duże doświadczenie (3 wskazania). 
Przywoływano również kwestie związane z warunkami przestrzennymi – dobrą lokalizację placówek, 
wyposażenie pracowni zawodowych, wygodną bazę lokalową (po 2 wskazania). Pięciu respondentów nie 
wskazało żadnych słabych stron dotyczących warunków kształcenia w ich placówkach. Pozostali wymieniali 
lokalizację (2 osoby), oraz ograniczenia finansowe i brak przywiązania nauczycieli do placówki, związany z 
zatrudnieniem ich na umowy-zlecenia. 
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Tabela 13 Mocne i słabe strony placówek z powiatu przasnyskiego i okolic pod względem warunków kształcenia w ocenie 
przedstawicieli placówek kształcenia ustawicznego 

MOCNE STRONY N= SŁABE STRONY N= 

kompetentna, wykwalifikowana kadra 4 brak słabych stron, nie wiem 5 

odpowiednia baza dydaktyczna 3 lokalizacja 2 

duże doświadczenie 3 ograniczenia finansowe, brak środków 1 

dobra lokalizacja 2 

nauczyciele nie są związani ze szkołą, na umowach-

zleceniu 

1 

dobre wyposażenie pracowni zawodowych 2  

odpowiednia, wygodna baza lokalowa 2 

przyjazna atmosfera 1 

indywidualne podejście do słuchacza 1 

wysoki poziom kształcenia 1 

współpraca z firmami w branży 1 

wspieranie absolwentów rozpoczynających pracę 1 

własny ośrodek egzaminacyjny OKE 1 

duże zbiory biblioteczne 1 

bezpieczna szkoła 1 

 

Aż 8 z 9 badanych deklarowało, że ich placówki dobrze lub bardzo dobrze przygotowują słuchaczy do zawodu, 
w którym się kształcą, a 7 – że dobrze lub bardzo dobrze przygotowują ich do realiów rynku pracy. Tak wysoka 
ocena poparta jest również działaniami mającymi na celu ułatwienie startu zawodowego absolwentom: w 4 
placówkach prowadzi się pośrednictwo pracy dla absolwentów (np. biura karier), w 3 odbywają się spotkania z 
doradcą zawodowym i psychologiem, a także giełdy pracy, w dwóch spotkania/zajęcia dotyczące sposobu 
poszukiwania pracy po zakooczeniu nauki a w jednej prowadzone są programy dla absolwentów. Trzy placówki 
nie prowadzą żadnych tego typu działao. 

 

Placówki kształcenia ustawicznego z badanych powiatu przasnyskiego i okolic w bardzo ograniczonym 
stopniu podejmują współpracę z innymi instytucjami. Najczęściej współpracują z instytucjami rynku pracy (5 
placówek deklaruje częste kontakty o charakterze bieżącym), organizacjami pracodawców (4 placówki 
deklarują częste kontakty dotyczące organizacji praktyk dla uczniów), samorządami i osobami prywatnymi (po 
dwie placówki utrzymują częste kontakty). 

 

Spośród 9 placówek przedstawiciele 3 deklarowali, że monitorują dalsze losy zawodowe swoich absolwentów 
(poprzez osobiste kontakty), a kolejnych 3 mieli zamiar podjąd takie działania. Co więcej ośmioro respondentów 
oceniło sytuację absolwentów na rynku pracy jako raczej dobrą (4 wskazania), lub przeciętną (4 wskazania). Nie 
najwyższe były również oceny stopnia, w jakim kształcenie w placówce przyczyniło się do poprawy ich sytuacji 
na rynku pracy: 5 osób wskazało na ocenę 7 na 9-stopniowej skali, 2 osoby ocenę 5 i jedna – ocenę 4. 
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7.2 Perspektywy rozwojowe placówek kształcenia ustawicznego 

 
Badane placówki kształcące w formach szkolnych nie planują wprowadzania wielu zmian w ciągu 
nadchodzących dwóch lat. Dwie z nich zamierzają otworzyd nowy typ szkoły dla dorosłych (zasadnicza szkoła 
zawodowa), a także rozszerzyd ofertę kształcenia o dotychczas nieoferowane kierunki kształcenia i zawody, a 
jedna zlikwidowad jeden z typów szkół dla dorosłych. 
Wśród czterech badanych placówek kształcących w formach pozaszkolnych dwie zadeklarowały, że planują 
rozszerzyd ofertę kształcenia o nowe/dotychczas nieoferowane kursy i szkolenia, jedna raczej dokona zmian w 
sposobie/programie kształcenia w ramach istniejących kursów/szkoleo, poprzez aktualizację programu i 
dopasowanie go do obowiązujących przepisów. 

Według badanych dyrektorów szkół głównym czynnikiem wpływającym na kształt oferty edukacyjnej jest 
zapotrzebowanie słuchaczy (7 respondentów), wyniki własnych analiz dotyczących zapotrzebowania na 
określone kwalifikacje (5 respondentów), posiadanie bazy dydaktycznej  oraz niskie koszty kształcenia w danej 
dziedzinie (po 3 respondentów).  

 
Rysunek 9 Czynniki wpływające na kształt oferty edukacyjnej badanych szkół z powiatu przasnyskiego i okolic 
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8 CZEŚD IV – BADANIE TERENOWE WŚRÓD UCZESTNIKÓW ZAJĘD W JEDNOSTKACH 
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  

 

8.1 Udział w kształceniu ustawicznym 

 

Czynniki determinujące udział w kształceniu ustawicznym, motywy podjęcia nauki 

 

Badani uczestnicy kształcenia ustawicznego z powiatu przasnyskiego i okolic podejmowali decyzję o podjęciu 
kształcenia w placówce w większości samodzielnie (51%). 38% z nich zostało zachęcone przez inne osoby – 
najczęściej rodzinę lub znajomych/przyjaciół.  

Czynnikami mającymi największy wpływ na kontynuowanie nauki według deklaracji badanych uczestników 
kształcenia ustawicznego z powiatu przasnyskiego i okolic była chęd podniesienia poziomu wykształcenia 
(wskazany jako najważniejszy przez 59% respondentów), ogólnego poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności 
(33%) oraz chęd rozwoju osobistego (22%). Słuchacze form pozaszkolnych wskazywali również chęd 
podniesienia kwalifikacji/dokształcenia się w posiadanym zawodzie oraz otwarcie własnej działalności 
gospodarczej. 

Z kolei do wyboru placówki, w której kształcili się badani z powiatu przasnyskiego i okolic, najczęściej zachęcała 
ich lokalizacja (53%), jak również dobre opinie o placówce (38%). Uczniowie szkół dla dorosłych zwracali uwagę 
na możliwośd zdawania egzaminu maturalnego, a uczniowie form pozaszkolnych dodatkowo na duże 
możliwości w zakresie praktycznej nauki zawodu. 

 

Rysunek 10 Czynniki, które miały największy wpływ na wybór placówki kształcenia ustawicznego 

 

 

 

 



                                                                   
 

Badanie realizowane w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

Strona 38 z 44 

 

 

Plany związane z kształceniem 

 

Uczniowie szkół dla dorosłych częściej niż słuchacze kursów planowali dalszą naukę (odpowiednio 53% i 37%). 
Spośród uczniów połowa planowała edukację wyższą na poziomie magisterskim lub licencjackim, a co trzeci 
naukę w szkole policealnej. Słuchacze form pozaszkolnych deklarowali chęd kontynuacji nauki w liceach 
ogólnokształcących (44%) i technikach (31%). 

Plany dotyczące pozaszkolnych form kształcenia nie są jednak sprecyzowane. Ponad 64% respondentów 
będących uczniami szkół dla dorosłych nie wskazało konkretnych typów szkoleo, w jakich chcieliby brad udział. 
Wśród pozostałych najpopularniejsze były kursy i szkolenia zawodowe oraz komputerowe. Z kolei słuchacze 
kursów mieli zdecydowanie bardziej określone plany w tym zakresie: ponad połowa z nich planowała 
ukooczenie kursów zawodowych, a 13% kursów językowych. 

 
Rysunek 11 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 powiatu przasnyskiego i okolic są na ogół zadowoleni z placówki 
w której się uczą. Ponad połowa uczniów i blisko 40% słuchaczy nie zmieniłaby swojej decyzji i ponownie 
wybrała tą samą jednostkę i ten sam kierunek kształcenia. Co piąty słuchacz wybrałby inny kierunek kształcenia 
w tej samej placówce lub ten sam kierunek w innej placówce. Co więcej aż 84% uczniów i 65% słuchaczy 
oceniło swoje obecne szkoły/placówki jako raczej dobre, bardzo dobre i znakomite. 

Jako mocne strony placówek ankietowani z powiatu przasnyskiego i okolic wymieniali przede wszystkim 
obecnośd kompetentnych nauczycieli, miłą atmosferę oraz wysoki poziom nauczania. Wady, takie jak brak 
organizacji, zbyt duże obciążenie nauką czy niedostateczne wyposażenie pracowni, wskazywane były przez 
pojedyncze osoby, głównie uczniów szkół dla dorosłych. 
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Tabela 14 Mocne i słabe strony placówek z powiatu przasnyskiego i okolic pod względem warunków kształcenia w ocenie 
uczniów i słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego 
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kompetentni nauczyciele, 

profesjonaliści  

19% 20% 9% nie ma słabych stron  10% 12% 2% 

miła, przyjazna, 

niestresująca atmosfera 

7% 9% 0% chaos, brak organizacji  3% 3% 0% 

wysoki poziom nauczania  6% 6% 9% za dużo zajęd, za duże 

obciążenie nauką  

2% 3% 0% 

daje możliwośd kształcenia 

się  

5% 5% 0% niedostateczne  

wyposażenie pracowni  

2% 3% 0% 

wyrozumiali nauczyciele 4% 4% 2% niski poziom nauczania  2% 1% 7% 

bezpłatna nauka, brak 

czesnego  

3% 4% 0%  

zaangażowani nauczyciele 3% 3% 0% 

lokalizacja  2% 2% 5% 

weekendowy  tryb nauki  2% 2% 0% 

nie ma mocnych stron  2% 2% 5% 

dobre, komfortowe warunki 

lokalowe 

2% 2% 0% 

organizacja na wysokim 

poziomie  

2% 2% 0% 

 

 

Z ocenianych przez respondentów poszczególnych aspektów kształcenia najlepiej wypadł plan/program 
nauczania, a także jakośd zajęd teoretycznych. Doceniono również kadrę dydaktyczną – jej nastawienie do 
uczniów, kompetencje i fachowośd oraz zaangażowanie. 
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Rysunek 12 Ocena poszczególnych aspektów kształcenia przez uczniów i słuchaczy z powiatu przasnyskiego i okolic 

 

 

Uczestnicy pozaszkolnych form kształcenia uczestniczyli bez wątpienia w większej ilości typów zajęd 
praktycznych niż respondenci ze szkół zawodowych dla dorosłych. Ci pierwsi korzystali przede wszystkim z 
praktyk u pracodawców, zajęd w warsztatach i pracowniach szkolnych a także zajęd w Centrum Kształcenia 
Praktycznego. Uczniowie najczęściej odbywali praktyczną naukę zawodu w warsztatach i pracowniach 
szkolnych i w czasie praktyk u pracodawców. Wszystkie te formy były oceniane przez badanych jako przydatne. 
Nie zgłosili oni również zastrzeżeo co do sposobu ich prowadzenia. 

 

Rysunek 13 Uczestnictwo w zajęciach praktycznych w powiecie przasnyskim i okolicach 

 

Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż można było wskazad więcej, niż jedną formę/miejsce, w jakim odbywała 
się praktyczna nauka zawodu 

 

Ponad 60% uczniów szkół dla dorosłych i trzech z czterech słuchaczy placówek oświatowych uznało, że czas 
poświęcony na praktyczną naukę zawodu jest wystarczający.  
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Ocena dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy 

 

Słuchacze placówek oświatowych w powiecie przasnyskim i okolicach mieli relatywnie wysokie mniemanie o 
jakości przygotowania do wykonywania danego zawodu przez kursy i szkolenia – 65% oceniło ją jako dobrą lub 
bardzo dobrą (odsetek ten wśród uczniów wyniósł 56%). Nieco gorszą opinię badani mieli o przygotowaniu do 
wejścia na rynek pracy – odpowiednio 47% słuchaczy i 40% uczniów oceniło je pozytywnie. Nieliczne placówki 
(głównie te zajmujące się kształceniem pozaszkolnym) podejmują działania mające na celu ułatwienie startu 
zawodowego absolwentom. Co czwarty uczestnik kursów i szkoleo zadeklarował, ze jego placówka organizuje 
zajęcia dotyczące sposobu poszukiwania pracy po zakooczeniu nauki oraz spotkania z psychologiem i doradcą 
zawodowym. Jednocześnie wskazało je od 10% do 13% uczniów. Co więcej nawet jeśli placówki prowadzą takie 
działania, większośd respondentów nie brała w nich udziału. Znaczna większośd nie brała również udziału w 
żadnych dodatkowych zajęciach, programach, czy szkoleniach inicjowanych przez szkołę lub we współpracy z 
innymi instytucjami np. Urzędem Pracy.  

Uczestnicy badao jakościowych charakteryzowali lokalny rynek edukacyjny jako oferujący znaczną ilośd kursów, 
które są nieprzydatne w poszukiwaniu pracy. Ponadto trudno dostępne są możliwości kształcenia w 
pożądanych kierunkach – trzeba zostad skierowanym na takie kursy, szkolenia.  

 

Zdaniem respondentów z powiatu przasnyskiego i okolic nauka w szkole lub na kursie przyczyniła się w 
największym stopniu do poszerzenia ich wiedzy ogólnej (46% odpowiedzi pozytywnych, więcej wśród uczniów), 
podniesienia kwalifikacji zawodowych w wymiarze umiejętności praktycznych (37%) i do wzrostu pewności 
siebie i samooceny (27%).  

Jedynie co czwarty respondent wykorzystuje w pracy umiejętności nabyte w toku kształcenia ustawicznego, a 
co trzeci nie wykorzystuje ich w żaden sposób. Badani są również umiarkowanie entuzjastyczni odnośnie 
ewentualnych korzyści płynących z tej formy kształcenia – nauka ich zdaniem może się przyczynid do 
znalezienia nowej pracy, ale nie do przyznania podwyżki lub lepszego traktowania przez pracodawcę. Ponadto 
63% uczniów i 49% słuchaczy stwierdziło, że nauka w placówce kształcenia ustawicznego przyczyni się do 
znalezienia przez nich w przyszłości docelowej, pożądanej pracy. 

 

8.3 Sytuacja uczniów i słuchaczy na rynku pracy 

 

Uczestnicy badania jakościowego lokalny rynek pracy charakteryzowali jako trudny, ze względu na niski poziom 
wynagrodzeo oraz wysoką podaż jedynie prac, których nikt nie chce wykonywad, jak np. kierowcy samochodów 
typu TIR, sprzedawcy oraz przedstawiciele handlowi (tu warunkiem niezbędnym jest posiadanie własnego 
samochodu). Ponadto dostępne są oferty dla „budowlaoców” oraz opiekunek osób starszych. Mimo obecności 
na lokalnym rynku dwóch dużych zakładów pracy (m. Ostrołęka) wyraźnie odczuwalny jest brak nowych 
inwestycji (oba zakłady funkcjonują już od dawna i nie poszukują nowych pracowników), co powoduje małą 
ilośd ciekawych ofert pracy. Silne wśród respondentów było również przekonanie o kluczowym znaczeniu 
znajomości dla uzyskania atrakcyjnej pracy.  
 

Respondenci uczestniczący w kursach i szkoleniach w powiecie przasnyskim i okolicach prawie wszyscy (88%) 
byli bez pracy przez co najwyżej 6 miesięcy w czasie trzech lat poprzedzających badanie. Niewiele gorsza była 
sytuacja uczniów szkół dla dorosłych, spośród których ponad 60% nie pracowało przez 6 miesięcy lub mniej, a 
17% - powyżej roku. Można również zauważyd różnice w strukturze uczniów i słuchaczy pod względem sytuacji 
zawodowej – w pierwszej grupie w momencie wypełniania ankiet pracowało 41% badanych, co czwarty 
pracował wcześniej, a co piąty nigdy. Z kolei wśród uczestników pozaszkolnych form kształcenia najwięcej było 
osób, które kiedyś pracowały (42%), a tylko co dziesiąty pracował w chwili badania. 
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Rysunek 14 Czas pozostawania bez pracy w ciągu ostatnich 3 lat przez uczniów i słuchaczy w powiecie przasnyskim i 
okolicach 

 

 

W odpowiedzi na pytanie o swoje największe zalety i mocne strony z punktu widzenia poszukiwania pracy 
uczniowie szkół dla dorosłych wskazywali przede wszystkim cechy osobowe, takie jak punktualnośd, 
pracowitośd, pilnośd, sumiennośd, rzetelnośd, komunikatywnośd, uczciwośd, odpowiedzialnośd czy dokładnośd. 
Niewielu wskazywało na takie zalety jak na przykład znajomośd języków obcych, wykształcenie i kwalifikacje  
lub umiejętnośd obsługi komputera. Co ciekawe słuchacze kursów i szkoleo zwracali większą uwagę na takie 
zalety jak na przykład posiadane kwalifikacje, czy doświadczenie zawodowe. Ponad 60% respondentów nie 
wskazało żadnych wad, pozostali wymieniali niewystarczające wykształcenie, brak doświadczenia zawodowego 
czy słabą znajomośd języków obcych, a także brak pewności siebie i nieśmiałośd. 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.  

Jeśli chodzi o konkretne kwalifikacje i cechy, badani najwyżej oceniali swoją dokładnośd i skrupulatnośd, 
zdolności komunikacyjne, umiejętnośd pracy w zespole, a także łatwośd podporządkowania się nakazom i chęd 
do nauki. Najniżej oceniali znajomośd języków obcych, brak konkretnego przygotowania do jakiegoś zawodu i 
kwalifikacji w tym zakresie, posiadane doświadczenie zawodowe, umiejętności obsługi komputera oraz swoją 
wiedzę ogólną czyli w większości to, co jest efektem kształcenia formalnego, a nie jedynie cechą personalną. 
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