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1.  Streszczenie wyników badania w Ostrołęce 

Pomimo panującego wśród badanych z tego miasta opinii o jej prowincjonalizmie, Ostrołęka jest 

jednym z najważniejszych w województwie mazowieckim ośrodków kształcenia 

ponadgimnazjalnego, dysponuje szeroką ofertą kierunków kształcenia i placówek, w tym szkół 

zawodowych zasadniczych, średnich i policealnych. W związku z tym, tamtejsi gimnazjaliści 

rzadko planują naukę w szkole ponadgimnazjalnej poza rodzinnym miastem i nie są gotowi 

dojeżdżać do niej tak długo, jak uczniowie z innych powiatów. 

Ze względu na – związaną również z miejskim charakterem ludności – tendencję do wybierania 

wykształcenia średniego i kontynuowania go na studiach wyższych, najszersza jest oferta liceów 

ogólnokształcących. Jakkolwiek, liczna grupa uczniów uczęszcza również do techników, 

w których przygotowuje się głównie do pracy w zawodach usługowych, takich jak technik 

handlowiec i technik ekonomista. Jednak szkoły zawodowe zasilane są przede wszystkich przez 

młodzież wiejską, spoza Ostrołęki, podczas gdy gimnazjaliści z samego miasta częściej niż inni 

chcą kontynuować naukę w liceach i przystąpić do matury. 

Pomimo wykazywanego w badaniu jakościowym braku zdecydowania, co do szkoły 

ponadgimnazjalnej, badanie ilościowe wskazuje, że większość gimnazjalistów z Ostrołęki już na 

początku roku dokonała wyboru szkoły. Podstawowe kryteria wyboru szkoły to możliwość 

kontynuowania nauki – w domyśle na studiach – i możliwość zdobycia konkretnego zawodu. Na 

konkretną szkołę szybciej decydują się gimnazjaliści wybierający się do liceum, niż Ci, którzy 

kierują się do szkół zawodowych. Uczniowie, którzy uczą się w szkołach zawodowych przy 

podejmowaniu decyzji kierowali się przede wszystkim chęcią nauki określonego zawodu. 

Jednak, częściej niż w pozostałych pięciu powiatach są z wybranego zawodu niezadowoleni. 

Najczęściej spotykanym źródłem informacji o szkołach ponadgimnazjalnych jest internet 

(oficjalne strony www szkół) oraz znajomi, w dalszej kolejności najbliższa rodzina – potwierdza 

się to zarówno w badaniu gimnazjalistów, jak i uczniów szkół zawodowych. Rodzice, choć nie 

stanowią najważniejszego źródła informacji, stanowią jednak najważniejszych konsultantów 

decyzji młodzieży. 

Uczniowie szkół zawodowych, to osoby zorientowane praktycznie, większość z nich jeszcze 

w trakcie nauki zaczęła podejmować pracę zarobkową. Mimo to, większość ankietowanych poza 

pracą chce kontynuować naukę na studiach wyższych i w szkołach uzupełniających. Ostrołęka 

nie wyróżnia się pod tym względem na tle innych powiatów województwa. Choć uczniowie szkół 

zawodowych częściej niż w pozostałych powiatach nisko oceniają swoje szanse na pracę 

w zawodzie po ukończeniu szkoły. Stosunkowo mniejszy jest również odsetek uczniów szkół 

zawodowych chcących przystępować do egzaminu zawodowego. 
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2. Wstęp 

2.1. Opis przedmiotu badania 

Badanie poświęcone jest szkolnictwu zawodowemu, oglądanemu głównie z perspektywy 

odbiorców kształcenia, czyli młodzieży, która albo stoi przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej 

albo też tego wyboru dokonała.  

Aktualnie można zaobserwować odwrócenie się tendencji obserwowanej w ciągu ostatnich lat, 

gdzie na poziomie ponadgimnazjalnym popularnością cieszyły się licea ogólnokształcące, po 

których uczniowie wybierali się na studia, co zaowocowało jednym z najwyższych w Europie 

wskaźników podejmowania kształcenia na poziomie wyższym wśród osób w wieku 20-24 lata. 

Jak pokazała rzeczywistość, wykształcenie i dyplom uczelni wyższej nie chroni przed 

problemami w znalezieniu pracy. 

Można również sądzić, że podejmowanie kształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym 

było również sposobem na odłożenie decyzji o dalszym kierunku kształcenia. Podejmowanie 

kluczowych dla dalszego powodzenia na rynku pracy decyzji w wieku kilkunastu lat dla części 

uczniów mogło wydawać się zbyt trudne, a taką decyzję należy podjąć wybierając się po 

gimnazjum do szkoły zawodowej. Wdrażana obecnie reforma programowa wprowadzająca 

zmiany w sposobie organizacji kształcenia w liceach ogólnokształcących w wielu przypadkach 

postawi uczniów w sytuacji dokonania wyboru, co do generalnego kierunku kształcenia. Tym 

samym, licea ogólnokształcące stracą funkcję przedłużania momentu podjęcia decyzji. Dlatego 

też stawiamy hipotezę, że wdrażana reforma programu nauczania pośrednio spowoduje większe 

zainteresowanie szkolnictwem zawodowym. Uczeń w ostatniej klasie gimnazjum stanie przed 

pytaniem: Co chcę robić w przyszłości? A drogą ucieczki przed odpowiedzią na to pytanie 

przestanie być kształcenie ogólne.  

Jednocześnie kształcenie zawodowe zyskuje na atrakcyjności. Po wielu latach oszczędzania na 

tego typu edukacji1 dzięki możliwości uzyskania współfinansowania z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności 

i jakości szkolnictwa zawodowego) wiele szkół mogło zaproponować swoim uczniom ciekawą 

ofertę edukacyjną (w ramach programów rozwojowych) zawierającą dodatkowe zajęcia, 

skorzystanie z praktyk zagranicznych czy też wizyt studyjnych. Szkoły uzyskiwały również 

wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, np. 

na doposażenie warsztatów szkolnych w ramach Działania 7.2. Infrastruktura służąca edukacji. 

Dzięki tego typu wsparciu zmieniać się może również wizerunek szkolnictwa zawodowego, które 

może być postrzegane jako nowoczesne i skutecznie przygotowujące do wejścia na rynek pracy.  

2.2. Cele badania 

Raport z niniejszego badania na poziomie powiatowym posiada jeden wyraźny cel główny. Jest 

to cel diagnostyczny: identyfikacja sposobów planowania rozwoju zawodowego przez 

uczniów szkół zawodowych oraz zaproponowania postulowanej ścieżki wyboru 

zawodu. Jest to zatem diagnoza stanu obecnego Ostrołęki, określenie jak uczniowie stojący 

u progu zmiany podejmują swoje wybory edukacyjne. By odpowiedzieć na to pytanie w badaniu 

uwzględnieni zostali nie tylko uczniowie szkół zawodowych, ale i uczniowie gimnazjów.   

                                                
1
 Kształcenie zawodowe jest zdecydowanie droższe niż kształcenie ogólne 



 

Raport cząstkowy – powiat m. Ostrołęka 

 

 

5 

 

 

3. Metodologia i opis przebiegu badań 

3.1. Opis metodologii 

Badanie zostało zrealizowane za pomocą następujących technik badawczych: 

 Ankiety audytoryjne, 

 Indywidualne wywiady pogłębione (In Depth Interview, IDI), 

 Wywiady rodzinne z elementami wywiadu etnograficznego z wykorzystaniem zdjęć 

(Affinity Group, AG), 

 Zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview, FGI). 

Ankiety audytoryjne to kwestionariusze wywiadu w wersji papierowej rozdawane uczniom 

w celu samodzielnego wypełnienia ich. Wylosowana grupa uczniów wypełniała ankietę 

w jednym czasie. Badanie metodą ankiety audytoryjnej zostało przeprowadzone w szkołach 

z uczniami ostatnich klas gimnazjalnych oraz w szkołach z uczniami ostatnich klas szkół 

zawodowych. 

Indywidualny wywiad pogłębiony to technika opierająca się na rozmowie między badaczem 

a jednym badanym. Rozmowa ta przebiega według ustalonego scenariusza wywiadu, lecz 

wyznacza on jedynie główne wątki, które mają zostać podjęte w rozmowie, a nie stanowi 

sztywnego schematu pytanie-odpowiedź. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone 

z uczniami ostatnich klas gimnazjum oraz z uczniami ostatnich klas techników i zasadniczych 

szkół zawodowych.  

Affinity Group stanowi bardzo specyficzną formę wywiadu grupowego. Specyfika ta zakłada 

jednak, że – inaczej niż w tradycyjnym zogniskowanym wywiadzie grupowym – respondenci się 

znają jeszcze przed badaniem. Co więcej – w przypadku tego badania – stanowili rodzinę i/lub 

zamieszkiwali w tym samym gospodarstwie domowym. Wywiad rodzinny wzbogacony został 

o elementy wywiadu etnograficznego. Wywiady przeprowadzone zostały w naturalnym 

środowisku osób badanych – najczęściej w ich domach rodzinnych, po każdym z wywiadów 

wypełnione zostały arkusze obserwacji oraz sfotografowano mieszkanie – o ile otrzymano 

zgodę. Wywiady rodzinne zostały zrealizowane z jednym uczniem ostatniej klasy gimnazjum 

i jego rodziną, z jednym uczniem technikum i jego rodziną oraz jednym uczniem zasadniczej 

szkoły zawodowej i jego rodziną. 

Ponad to w każdym z subregionów zrealizowano 1 wywiad z rodziną ucznia ostatniej klasy 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów niepełnosprawnych oraz jego rodziną. 

Zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview - FGI) to technika badawcza, 

w ramach której grupa osób odpowiada na pytania zadawane przez moderatora, jednocześnie 

wchodząc w interakcje i dyskusje między sobą. W ramach niniejszego badania zrealizowano 

dwa typy wywiadów grupowych: standardowe FGI z uczniami oraz FGI w formie debaty 

eksperckiej. Badanie tą techniką zostało przeprowadzone z różnymi grupami respondentów 

w różnych subregionach uwzględnionych w badaniu. 
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3.2. Opis przebiegu badań 

3.2.1. Ankiety audytoryjne 

W październiku 2012 roku przeprowadzone zostało badanie uczniów gimnazjów oraz szkół 

zawodowych za pomocą ankiety audytoryjnej.  

Na terenie Ostrołęki ankietą audytoryjną objęto sześć gimnazjów. W Ostrołęce wypełniono 122 

ankiety, dwie spośród nich zostały odrzucone z powodu braku odpowiedzi w kluczowych 

pytaniach. W efekcie analizie poddano 120 ankiet wypełnionych przez uczniów gimnazjów.  

Ankietami audytoryjnymi przebadano również uczniów dziewięciu szkół zawodowych 

posiadających swoje siedziby na terenie Ostrołęki. Ankiety zostały wypełnione przez uczniów: 

dwóch szkół policealnych, czterech techników oraz trzech zasadniczych szkół zawodowych. 

Łącznie wypełnionych zostało 165 ankiet i wszystkie zostały poddane analizie.  

  

3.2.2. Indywidualne wywiady pogłębione (In Depth Interview) oraz wywiady rodzinne 

z elementami wywiadu etnograficznego z wykorzystaniem zdjęć (Affinity Group) 

W listopadzie 2012 roku rozpoczęto przeprowadzanie wywiadów IDI oraz wywiadów rodzinnych 

z uczniami gimnazjów oraz szkół zawodowych z Ostrołęki. Łącznie przeprowadzono: 

 2 wywiady  IDI z uczniami gimnazjów oraz 1 wywiad rodzinny z uczniem gimnazjum 

i jego rodziną, 

 2 wywiady IDI z uczniami techników oraz 1 wywiad rodzinny z uczniem technikum 

i jego rodziną, 

 2 wywiady IDI z uczniami zasadniczych szkół zawodowych oraz 1 wywiad rodzinny 

z uczniem zasadniczej szkoły zawodowej i jego rodziną.  

 

3.2.3. Inne metody badawcze zrealizowane na terenie subregionu 

Na terenie subregionu ostrołęckiego, którego stolicą jest miasto Ostrołęka, w styczniu 2013 

roku zrealizowano jeden standardowy wywiad FGI oraz jeden wywiad FGI w formie debaty 

eksperckiej. W standardowym wywiadzie FGI udział wzięli uczniowie ostrołęckich gimnazjów, 

zaś w debacie branżowej udział wzięli przedstawiciele szkół zawodowych. Były to osoby 

związane z kształceniem zawodowym, przede wszystkim kierownicy kształcenia praktycznego.    
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4. Charakterystyka powiatu 

Ostrołęka to jedno z najważniejszych miast województwa mazowieckiego, stolica subregionu, 

a co za tym idzie ważny ośrodek kształcenia zawodowego. Stanowi też ważny ośrodek 

gospodarczy. Struktura gospodarki Ostrołęki pod względem branż (sekcji PKD 2007) jest bardzo 

zbliżona do struktury w całym województwie – jedyne wyjątki to mniejszy niż w całym 

województwie odsetek podmiotów z sekcji M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

(12% podmiotów w województwie i 8% w Ostrołęce należy do tej sekcji) i większy odsetek 

podmiotów reprezentujących sekcję Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (4% 

w województwie, 7% w Ostrołęce). 

Rok 2012 zakończył się w Polsce ze stopą bezrobocia na poziomie 13,4%. W województwie 

mazowieckim wskaźnik ten był wyższy i wyniósł 10,8%. Źle na tym tle wypada sytuacja 

w Ostrołęce. W samym mieście stopa bezrobocia w grudniu 2012 r. wyniosła 15,5%, zaś 

w powiecie ziemskim ostrołęckim 19%. A zatem choć sytuacja nie jest dramatyczna, jak na 

przykład w powiecie szydłowieckim, gdzie wyniosła 37,6%, to jednak problem bezrobocia jest 

dotkliwy. Natomiast Ostrołęka wyróżnia się pozytywnie na tle województwa niską dynamiką 

wzrostu bezrobocia w ciągu 2012 r. Liczba bezrobotnych w grudniu 2012 wzrosła 

w województwie o 10,21% w stosunku do grudnia 2011 r., tymczasem w Ostrołęce i powiecie 

ostrołęckim wzrost ten wyniósł 3,4%. Miasto Ostrołęka pozytywnie wyróżnia się również na tle 

województwa pod względem odsetka bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia 

ukończenia nauki – w Ostrołęce osoby takie stanowią 2% bezrobotnych, zaś w całym 

województwie 5,2%. Natomiast miasto cechuje się dużym jak na mazowieckie warunki 

odsetkiem bezrobotnych w wieku 25-34 lata w ogólnej liczbie bezrobotnych – 30,6% wobec 

29% w województwie mazowieckim. W przeciwieństwie do większości województwa 

mazowieckiego, w którym kobiety stanowią 48,6% zarejestrowanych bezrobotnych, w Ostrołęce 

54,9% bezrobotnych to kobiety (dane na koniec I półrocza 2012 r.). 

Z przeprowadzonych wywiadów indywidualnych i rodzinnych wynika, że ostrołęcka młodzież nie 

postrzega swojego miasta jako lokalnej metropolii. Miasto porównywane jest z nieodległą 

Warszawą, do której część młodzieży wyrusza już po kończeniu gimnazjum, aby tam kończyć 

szkołę ponadgimnazjalną i na ogół porównanie wypada niekorzystnie. Jedna z gimnazjalistek 

porównuje dwa miasta w następujący sposób: 

Zawsze mam wrażenie, że to jest moja Warszawa, że wracam do czegoś, co jest moje, a nie do 

czegoś obcego, czegoś, co jeszcze nie znałam, czy coś. No i to jakoś, tak chyba owocuje 

jednak. Po prostu uważam, że Ostrołęka jest takim zaściankiem tutaj dla, no Polski, że jednak, 

że tutaj jest mało, no ile… Trzeba byłoby, no nie wiem, co robić, no chyba wszystko na lewo, 

żeby tutaj się wybić albo coś. 

Kilka innych osób również deklaruje chęć wyprowadzki, jeśli nie do Warszawy to w okolice 

innego niż Ostrołęka miasta:   

Tak. W Warszawie. Ja zamierzam się przeprowadzić do Warszawy i tam zostać. To miasto to 

jest, miasto, miasteczko 60 000 ludzi, całkiem sporo, ale to jest miasteczko pod względem 

kulturalnym i niczym innym. Więc… Nie zamierzam tutaj być i zamierzam się stąd przenieść. 

Nie chcę ani zostać w Warszawie ani nie chce zostać tutaj. Chociaż chce mieszkać na wsi. To 

jest pewne. Tak, jak teraz mieszkam to już wiem, że chcę zostać. Najbardziej chciałabym tutaj, 
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ale nie chciałabym pracować w Ostrołęce. Tylko tak bardziej już nie wiem, Kraków, czy jakieś 

wsie pod Krakowem. 

Mieszkańcy Ostrołęki opanowani są więc przez poczucie negatywnie ocenianego 

prowincjonalizmu. Tylko jedna z objętych wywiadami uczennic zdecydowanie woli Ostrołękę, 

a konkretnie panujący w niej spokój od Warszawy: Więc ja już jakbym miała to w Ostrołęce tak, 

jak tu już prędzej, nikt się tak nie śpieszy, jak w Warszawie. 

Innym ciekawym i charakterystycznym dla miasta elementem życia szkolnego są organizowane 

corocznie targi edukacyjne dla gimnazjalistów, na których ostrołęckie szkoły ponadgimnazjalne 

prezentują swoją ofertę. Jak podsumowuje jeden z uczniów: Targi, tak. Że wszystkie szkoły się 

zbierają i tam trzecie klasy przychodzą, one proponują. 
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5. Dane o powiecie z Systemu Informacji Oświatowej 

W Ostrołęce funkcjonuje 9 gimnazjów, w tym 3 niepubliczne, w których uczy się 1935 uczniów, 

z czego 50,6% to dziewczęta. Po zakończeniu nauki w gimnazjum mogą oni podjąć kształcenie 

w jednym z 11 liceów ogólnokształcących (7 samodzielnych i 4 funkcjonujących w zespołach 

szkół), 5 techników i 4 ZSZ. W liceach uczy się obecnie 3100 uczniów, z czego 60% to 

dziewczęta, do techników czteroletnich uczęszcza 2481 osób (41% to dziewczęta), natomiast 

uczniowie zawodówek to 402 osoby i aż 76% z nich to chłopcy. Prócz tego w mieście 

funkcjonuje jedno liceum profilowane.  

 

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

 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 

 

Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych mogli kontynuować naukę w którymś z 3 techników 

uzupełniających, w którym uczy się 128 uczniów (42% z nich to kobiety). Natomiast absolwenci 

liceów i techników mogą wybierać z oferty aż 13 szkół policealnych, które na 2012 r. miały 756 

uczniów, w tym 74% kobiety. 

396
2538
2961
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Uczniowie niepełnosprawni mogą po gimnazjum podjąć naukę w szkole specjalnej 

przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością. W 2012 roku uczyło się 

w niej 26 osób. 

Wykres 1. Zdawalność egzaminów w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

 

Źródło: Dane SIO – 2010 rok 

W 2010 roku (późniejsze dane są 

niedostępne) maturę zdało 1237 osób, 

w tym 58% stanowiły dziewczęta. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe zdało 368 osób, w tym 53% 

stanowiły dziewczęta. Ogółem 

współczynniki zdawalności tych 

egzaminów w Ostrołęce to 83% (matura) 

i 52% (egzamin zawodowy). 

 

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

M
ie

js
c
o

w
o

ś
ć
 

Nazwa 

Organizacji 

Nazwa 

placówki 
Zawód 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

absolwentów, 

którzy 
otrzymali 

świadectwo 

O
st

ro
łę

k
a
 

Ostrołęckie 

Centrum 

Kształcenia 

Policealna 

Szkoła 

Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy 

Technik 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

11 6 

Policealna 

Szkoła Ochrony 

Osób i Mienia 

Technik ochrony 

fizycznej osób 

i mienia 

10 11 

Zespół Szkół 

SIGiE im. 

Karola 

Adamieckiego 

z siedzibą 

w Ostrołęce 

Policealna 

Szkoła Edukacji 

Społecznej SIGiE 

im. Karola 

Adamieckiego 

w Ostrołęce 

Technik prac 

biurowych 

52 11 

Opiekunka 

środowiskowa 

brak 

danych 

7 

Zespół Szkół 

Zawodowych 

Nr 1 

Technikum nr 1 Technik elektronik 62 28 

Technik elektryk 106 21 

Technik geodeta 91 17 

Technik informatyk 105 brak danych 

Technik logistyk 91 20 

Technik mechanik 83 20 

Technik mechatronik 88 20 

Technik pojazdów 

samochodowych 

171 brak danych 

Technik spedytor 12 brak danych 

83% 

53% 

0% 50% 100% 

egzamin maturalny 

egzamin zpotwierdzający 
kwalifikacje zawodowe 
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M
ie

js
c
o

w
o

ś
ć
 

Nazwa 

Organizacji 

Nazwa 

placówki 
Zawód 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

absolwentów, 
którzy 

otrzymali 

świadectwo 

Technik 

teleinformatyk 

78 41 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa Nr 1 

Elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych 

62 20 

Elektryk 31 17 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 

100 20 

Technikum 

Uzupełniające 

Nr 1 

Technik elektryk 27 brak danych 

Technik mechanik 13 brak danych 

Zespół Szkół 

Zawodowych 

nr 2 

w Ostrołęce  

Szkoła 

Policealna Nr 2  

Technik administracji 7 11 

Technik usług 

fryzjerskich 

36 24 

Technik usług 

kosmetycznych 

45 brak danych 

Technik 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

brak 

danych 

12 

Technikum nr 2  Technik budownictwa 101 39 

Technik 

drogownictwa 

12 brak danych 

Technik ekonomista brak 

danych 

13 

Technik handlowiec 33 20 

Technik informatyk 54 20 

Technik mechanik 77 18 

Technik ochrony 

środowiska 

15 18 

Technik organizacji 

reklamy 

47 brak danych 

Technik pojazdów 

samochodowych 

13 brak danych 

Technik usług 

fryzjerskich 

105 27 

Technik weterynarii 69 brak danych 

Technikum 

Uzupełniające nr 

2  

Technik handlowiec 32 7 

Technik mechanik 48 12 

Zasadnicza Cukiernik 7 1 
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M
ie

js
c
o

w
o

ś
ć
 

Nazwa 

Organizacji 

Nazwa 

placówki 
Zawód 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

absolwentów, 
którzy 

otrzymali 

świadectwo 

Szkoła 

Zawodowa nr 2  

Fryzjer 33 14 

Kucharz małej 

gastronomii 

brak 

danych 

5 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 

30 15 

Monter instalacji 

i urządzeń 

sanitarnych 

40 18 

Murarz 9 1 

Piekarz 2 brak danych 

Sprzedawca 27 9 

Zespół Szkół 

Zawodowych 

Nr 3 im. 

Kardynała 

Stefana 

Wyszyńskiego 

w Ostrołęce 

Technikum Nr 3 

w Ostrołęce 

Technik agrobiznesu 48 25 

Technik architektury 

krajobrazu 

78 24 

Technik ekonomista 87 22 

Technik handlowiec 47 15 

Technik informatyk 109 31 

Technik poligraf 22 14 

Zespół Szkół 

Zawodowych 

nr 4 im.  

A. Chętnika 

Technikum Nr 4 Kucharz 105 brak danych 

Technik ekonomista 176 50 

Technik handlowiec 98 25 

Technik hotelarstwa 162 55 

Technik obsługi 

turystycznej 

82 brak danych 

Technik żywienia 

i gospodarstwa 

domowego 

111 27 

Technikum 

Uzupełniające nr 

4 

Technik żywienia 

i gospodarstwa 

domowego 

37 12 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa Nr 4 

Kucharz małej 

gastronomii 

40 21 

Towarzystwo 

Wiedzy 

Powszechnej 

w Ostrołęce 

Medyczna 

Szkoła 

Policealna TWP 

w Ostrołęce 

Technik masażysta 9 brak danych 

Szkoła 

Policealna 

Opiekun 

Opiekun w domu 

pomocy społecznej 

brak 

danych 

9 



 

Raport cząstkowy – powiat m. Ostrołęka 

 

 

13 

M
ie

js
c
o

w
o

ś
ć
 

Nazwa 

Organizacji 

Nazwa 

placówki 
Zawód 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

absolwentów, 
którzy 

otrzymali 

świadectwo 

w Domu Pomocy 

Społecznej 

Towarzystwa 

Wiedzy 

Powszechnej 

Szkoła 

Policealna 

Towarzystwa 

Wiedzy 

Powszechnej 

w Ostrołęce 

Opiekun medyczny 85 20 

Policealna 

Szkoła 

Administracji 

Akademia 

Sukcesu" 

w Ostrołęce" 

Policealna 

Szkoła 

Administracji 

Akademia 

Sukcesu" 

w Ostrołęce" 

Technik administracji 149 brak danych 

Policealna 

Szkoła 

Akademia 

Sukcesu" 

w Ostrołęce" 

Policealna 

Szkoła 

Akademia 

Sukcesu" 

w Ostrołęce" 

Technik 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

148 brak danych 

Technik ekonomista 40 brak danych 

Technik informatyk 45 brak danych 

Technik 

rachunkowości 

80 brak danych 

Policealna 

Szkoła 

Centrum Nauki 

i Biznesu „Żak” 

w Ostrołęce 

Policealna 

Szkoła Centrum 

Nauki i Biznesu 

„Żak” 

w Ostrołęce 

Technik administracji 119 brak danych 

Technik 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

115 brak danych 

Technik budownictwa 66 brak danych 

Technik organizacji 

reklamy 

56 brak danych 

Technik usług 

fryzjerskich 

43 brak danych 

Technik usług 

kosmetycznych 

25 brak danych 

Policealna 

Szkoła 

Zawodowa 

„Żak” 

w Ostrołęce 

Policealna 

Szkoła 

Zawodowa „Żak” 

w Ostrołęce 

Inny 17 brak danych 

Policealne Policealne Technik usług 39 23 
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M
ie

js
c
o

w
o

ś
ć
 

Nazwa 

Organizacji 

Nazwa 

placówki 
Zawód 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

absolwentów, 
którzy 

otrzymali 

świadectwo 

Studium 

Kosmetyczne 

w Ostrołęce 

Studium 

Kosmetyczne 

w Ostrołęce 

kosmetycznych 

Warszawskie 

Centrum 

Edukacyjne 

"Matel Service" 

Szkoła 

Policealna 

Warszawskie 

Centrum 

Edukacyjne 

"Matel Service" 

Technik 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

brak 

danych 

12 

Specjalny 

Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa 

Specjalna 

Cukiernik 6 2 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 

 

Największym zainteresowaniem uczniów szkół zawodowych (licząc liczbą absolwentów w 2011 

roku) cieszył się kierunek technik ekonomista, w którym wykształciło się 85 absolwentów 

z trzech techników. Drugie miejsce zajmował technik handlowiec (67 absolwentów z czterech 

szkół), a trzecie technik hotelarstwa (55 absolwentów z jednego technikum). Uczniowie 

zawodówek najczęściej zdobywali zawód mechanika pojazdów samochodowych (35 osób) 

i kucharza małej gastronomi (30 absolwentów). Ostrołęckie szkoły zawodowe kształcą więc 

przede wszystkim w zawodach związanych z sektorem usług. 

 

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

Zawód Liczba uczniów Liczba absolwentów 

Technik ekonomista 303 85 

Technik handlowiec 210 67 

Technik hotelarstwa 162 55 

Technik informatyk 313 51 

Technik usług fryzjerskich 184 51 

Technik masażysta 9 50 

Technik teleinformatyk 78 41 

Technik budownictwa 167 39 

Technik żywienia i gospodarstwa 

domowego 148 39 

Mechanik pojazdów samochodowych 130 35 

Kucharz małej gastronomii 45 30 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 274 30 

Technik elektronik 62 28 
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Zawód Liczba uczniów Liczba absolwentów 

Technik agrobiznesu 48 25 

Technik architektury krajobrazu 78 24 

Technik usług kosmetycznych 109 23 

Inny 17 21 

Technik elektryk 133 21 

Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 62 20 

Opiekun medyczny 85 20 

Technik logistyk 91 20 

Technik mechanik 221 20 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 40 18 

Technik ochrony środowiska 15 18 

Elektryk 31 17 

Technik geodeta 91 17 

Fryzjer 33 14 

Technik poligraf 22 14 

Technik administracji 275 11 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 10 11 

Technik prac biurowych 52 11 

Opiekun w domu pomocy społecznej brak danych 9 

Sprzedawca 27 9 

Opiekunka środowiskowa brak danych 7 

Cukiernik 13 3 

Murarz 9 1 

Kucharz 105 brak danych 

Piekarz 6 brak danych 

Technik drogownictwa 12 brak danych 

Technik mechatronik 88 brak danych 

Technik obsługi turystycznej 82 brak danych 

Technik organizacji reklamy 103 brak danych 

Technik pojazdów samochodowych 184 brak danych 

Technik rachunkowości 80 brak danych 

Technik spedytor 12 brak danych 

Technik weterynarii 69 brak danych 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 
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6. Wyniki badania ilościowego 

Uczniowie gimnazjów i szkół zawodowych z Ostrołęki okazali się grupą dość specyficzną na tle 

młodzieży z pozostałych pięciu objętych badaniem powiatów. Dużą część tej specyfiki wiązać 

należy z faktem, że Ostrołęka była jedynym, nie licząc Warszawy powiatem grodzkim, wśród 

tych wytypowanych do badania. 81% uczniów ostrołęckich gimnazjów mieszka w tej samej 

miejscowości, w której się uczy (częściej taką odpowiedź wskazywali tylko uczniowie 

z Mokotowa). Stąd też różnice pomiędzy odpowiedziami na pytania kwestionariuszowe wśród 

ankietowanych z Ostrołęki i badanych powiatów ziemskich. Z drugiej strony Ostrołęka jest 

miastem wielokrotnie mniejszym niż Warszawa, a jej rynek edukacji ponadgimnazjalnej silniej 

zależny jest od okolicznych powiatów – 61% ankietowanych z ostrołęckich szkół zawodowych 

pochodzi ze wsi. Sprawia to, że podobieństwa pomiędzy Warszawą a Ostrołęką silniejsze są 

w grupie gimnazjalistów, natomiast wśród uczniów szkół zawodowych maleją. 

 

6.1. Badanie wśród uczniów gimnazjów 

6.1.1. Uczeń w toku podejmowania decyzji 

W momencie badania – to jest na początku trzeciej klasy – 

tylko 73% badanych gimnazjalistów z Ostrołęki wie do 

jakiego typu szkoły chce iść po skończeniu gimnazjum 

i zdaniu egzaminów gimnazjalnych. Ci zdecydowani na typ 

szkoły w 78% przypadków wskazują na liceum 

ogólnokształcące i jest to najwyższy odsetek wśród 

wszystkich objętych badaniem powiatów. Co szósty 

myśli o technikum (17%). O liceum znacznie częściej 

myślą dziewczyny (87%). Zarówno chłopcy jak 

i dziewczęta jednakowo niechętnie myślą o nauce 

w zasadniczych szkołach zawodowych (4% dziewcząt i 5% 

chłopców wybrała na ten typ szkoły ponadgimnazjalnej). 

Do liceum istotnie częściej chcą pójść też uczniowie 

mieszkający w mieście (83% wskazań, gdy dla terenów 

wiejskich jest to tylko 50%). 

Wykres 2. Czy gimnazjaliści wiedzą do 

jakiej szkoły chcą iść po gimnazjum? 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=120)  

Osoby niezdecydowane często wskazują, że myślą o technikum (31%) bądź o liceum 

ogólnokształcącym (28%). O ZSZ myśli 16% niezdecydowanych, a taki sam odsetek nie potrafi 

jeszcze wybrać pomiędzy technikum a liceum (19%). 

Uczniowie myślący o podjęciu nauki w szkole zawodowej w czterech na pięć przypadków 

twierdzą, że szukają szkoły, która będzie miała interesujący ich zawód. Tylko co piąty najpierw 

chce wybrać sobie szkołę, a dopiero po podjęciu tej decyzji wybierać jeden z zawodów, jakie 

oferuje dana placówka.   

Można uznać, że przy wyborze szkoły najważniejsze są dla ostrołęckich gimnazjalistów trzy 

czynniki: „szkoła musi umożliwiać dalszą naukę” – 50% badanych uważa ten argument za 

najważniejsze kryterium wyboru; „szkoła ma dawać konkretny zawód” – 32%, oraz „szkoła musi 

być na takim poziomie, żebym sobie w niej poradził(a)” – 21% uznało ten czynnik za 

najważniejszy. Najmniej ważnym argumentem okazał się: „nauczyciele w gimnazjum polecają 

mi tą szkołę” – 88% uznało ten argument za w ogóle nieistotny, „rodzice uważają, że jest dla 

Tak 
73% 

Nie  
27% 
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mnie odpowiednia” – 74% i „koledzy/koleżanki będą szli do tej szkoły” – 69%. Ogółem więc, 

wśród gimnazjalistów z Ostrołęki przeważają argumenty indywidualistyczne, a mało istotne 

wydają się dla nich autorytety społeczne. W Ostrołęce mało istotna okazała się również bliskość 

szkoły do miejsca zamieszkania ucznia – 8% uznało ten argument za najważniejszy, a 67% za 

w ogóle nie istotny. Prawdopodobnie wynika to z bogatej stosunkowo oferty edukacyjnej 

Ostrołęki, która zaspokaja zainteresowania uczniów i nie zachęca ich do szukania szkół 

ponadgimnazjalnych w innych powiatach – stąd problem odległości nie ma znaczenia.  

Uczniowie przed podjęciem decyzji poszukują informacji o szkołach w różnych źródłach – 

przeciętnie w ponad trzech. Najczęściej  źródłem informacji są koledzy i koleżanki oraz strony 

internetowe szkół (obydwie odpowiedzi uzyskały po 68% wskazań), co jest zgodne 

z deklaracjami uczniów szkół ponadgimnazjalnych – na przestrzeni ostatnich trzech/czterech lat 

hierarchia źródeł informacji nie uległa więc zmianie. Obydwie odpowiedzi są wskazywane 

równie często przez uczniów zamieszkałych na wsi i w mieście. Istotnym źródłem wiedzy są 

również rodzice (44%), co nie znalazło odzwierciedlenia w badaniu jakościowym oraz 

rodzeństwo (40%) oraz nauczyciele w gimnazjum (43%). Rodzina jako źródło informacji 

wyraźnie częściej wskazywana jest przez gimnazjalistów zamieszkałych na wsi – rodziców 

wskazuje 63% z nich, a rodzeństwo 53%. Szkolny Ośrodek kariery wskazało zaś 7% 

gimnazjalistów.  

O ile rodzice nie są źródłem wiedzy o szkołach, to zdecydowanie są osobami, które pomagają 

uczniom tę wiedzę „przetworzyć” na decyzję. Z opiniami i wskazówkami rodziców liczy się ponad 

67% gimnazjalistów. W zacznie mniejszym stopniu uczniowie liczą się z opiniami kolegów 

i koleżanek (34%), rodzeństwa (33%) czy nauczycieli (31%). 

Potencjalnie istotną postacią, która powinna pomóc uczniowi zarówno zebrać informacje 

o dostępnych szkołach zawodowych, jak i pomóc tę wiedzę „przetworzyć” na decyzje jest 

doradca zawodowy.  

Ponad 25% uczniów miał kontakt 

z doradcą zawodowym – co jest 

wartością dość wysoką na tle 

pozostałych objętych badaniem 

powiatów, jednak na ogół spotkania te 

miały charakter jednorazowej pogadanki 

w klasie (47% badanych wskazało tą 

odpowiedź) i rozwiązywania testu 

(46%).  

Tylko 14% uczniów, którzy mieli kontakt 

z doradcą zaznaczyło serię zajęć 

poświęconych wyborowi dalszej drogi 

kształcenia, a 11% indywidualne 

rozmowy.  

Wykres 3. Uczniowie planujący zdanie matury i pójście na 

studia. 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=120)  

Częściej kontakt taki mieli uczniowie zamieszkujący w mieście – miał go co piąty gimnazjalista 

z tej grupy.  

Biorąc pod uwagę silną preferencję ostrołęckich gimnazjalistów wobec liceów, nie dziwi fakt, że 

ponad 92% badanych z tego miasta planuje w przyszłości przystąpić do matury. Pod tym 

względem wyprzedzają badanych z Ostrołęki tylko uczniowie gimnazjów z Mokotowa. Natomiast 

81% 

91% 

0% 50% 100% 

studia 

matura 
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pod względem odsetka gimnazjalistów planujących w przyszłości rozpoczęcie studiów 

wyższych (85%) Ostrołęka wyprzedza również stolicę i lokuje się najwyżej ze 

wszystkich objętych badaniem powiatów. Zarówno zdawanie matury, jak i następujące po tym 

studia częściej planują dziewczęta. Jest to odpowiednio 92% i 90% uczennic. 

 

6.1.2. Wyobrażenia o różnych szkołach i ich uczniach 

Zapewne powszechna chęć ukończenia studiów wpływa na opinie badanych na poszczególne 

typy szkół ponadgimnazjalnych – 66% badanych wskazuje, że liceum to „szkoła dla osób takich 

jak ja”, a 64% uważa, że jest to „szkoła dla osób, które wiedzą, czego chcą od życia”, pomimo 

że „w tej szkole trzeba się dużo uczyć” (80%). Natomiast najczęściej wybierane opinie o ZSZ to: 

„szkoła nie dla mnie” (58%), „szkoła dla osób, które nie mają pomysłu na siebie” (46%), „w tej 

szkole można się mało uczyć” (83%), „po tej szkole trudno znaleźć pracę” (47%). Technika 

wyróżniały się tylko pod jednym względem – 46% ostrołęckich gimnazjalistów uznało, że po tej 

szkole łatwo znaleźć pracę. 

Wykres 4. Wyobrażenia gimnazjalistów o różnych typach szkół:  LO, technikach oraz ZSZ. 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=120) 
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Ostrołęka jest jedynym z badanych powiatów, w którym najliczniejsza grupa gimnazjalistów 
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ponadgimnazjalnych – do szkoły w innej miejscowości planuje dojeżdżać 13% 

gimnazjalistów – tylko w Warszawie odsetek ten jest równie niski, co potwierdza tezę 

o samowystarczalności Ostrołęcki pod względem oferty kształcenia ponadgimnazjalnego. 25% 
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nie ma jeszcze zdania na ten temat, 14% ma zamiar mieszkać poza domem rodzinnym na czas 

nauki. Niezależnie od tego czy dojazd do szkoły wymaga przemieszania się między 

miejscowościami czy też w ramach jednej miejscowości, uczniowie przeciętnie deklarują 

gotowość dojeżdżania do szkoły (w jedną stronę) nie dłużej niż 45 min. Pod tym względem 

ostrołęccy gimnazjaliści wykazują mniejszą gotowość do poświęceń zarówno od uczniów 

z Warszawy, jak i z powiatów ziemskich. Połowa uczniów nie chce dojeżdżać dłużej niż 30 min., 

a wartość średnia jest zawyżona przez pojedyncze osoby, które deklarują znacznie dłuższe 

czasy podróży. Niechęć ostrołęckich gimnazjalistów do długich dojazdów nie wynika ze złej 

sytuacji materialnej – zgodnie z wynikami badania ankietowego Ostrołęka zalicza się do 

zamożniejszych sześciu powiatów: ponad 70% ankietowanych stwierdza, że pieniędzy w ich 

rodzinach wystarcza na wszystkie potrzeby. Osoby zamieszkałe na wsi częściej deklarują 

dłuższe czasy podróży. 

  

6.2. Badanie wśród uczniów szkół zawodowych 

6.2.1. Dokonane wybory 

Dla ankietowanych z Ostrołęki najważniejszym motywem wyboru szkoły było to, że mogą się 

w niej uczyć zawodu, który ich interesował – niemal 49% badanych wskazało tą odpowiedź. Na 

drugim miejscu znalazła się odpowiedź „Po ukończeniu tej szkoły będę miał(a) już konkretny 

zawód” wskazana przez niemal 39% ankietowanych. 

 

Rysunek 1. Najważniejsze argumenty za wyborem szkoły 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=165) 
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nie są aż tak zadowoleni z wybranego zawodu, jak uczniowie z innych powiatów 

i kształcenie w tej profesji wybrałoby ponownie ponad 47% z nich, zaś 21% nie wie, jaka 
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Źródłem informacji o szkołach ponadgimnazjalnych były dla ankietowanych przede wszystkim 

foldery i ulotki – tą odpowiedź wskazało niemal 54% z nich; strony www szkół – wskazane 
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23% ankietowanych czerpało informację od przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych 

odwiedzających ich gimnazja. Przeciętny badany wskazywał na przynajmniej dwa źródła 

informacji. 

Nieco mniej niż połowa (47%) badanych podjęła decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej 

do połowy trzeciej klasy gimnazjum, a nieco ponad 22% wybierało już po rozpoczęciu zapisów 

lub po otrzymaniu wyników. Niecałe 5% badanych przeniosło się do aktualnej szkoły już po 

rozpoczęciu roku szkolnego. 

Badani nieco lepsze wyniki osiągali z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (32% 

osiągnęło z tej części wynik wyższy niż 40 pkt) niż z części matematyczno przyrodniczej  (25% 

ankietowanych zdobyło więcej niż 40 pkt). 

Niemal 52% ankietowanych uważa, że ich decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej można 

podsumować w następujący sposób: Chciałe/am się uczyć tego zawodu, a ponieważ jest w tej 

szkole, to postanowiłem/am, że będę się tu uczyć. Druga najczęściej występująca (niemal 22% 

wskazań) strategia brzmi: Szkoła jest stosunkowo blisko mojego domu – nie tracę czasu na 

dojazdy, a zawód wybrałem/am taki, który mi najbardziej odpowiadał z tych tu dostępnych. 

Kontakt z doradcą zawodowym miało w ciągu swojego życia 31% ankietowanych. 

Zdecydowanie częściej miało to miejsce wśród uczniów ZSZ i techników uzupełniających 

(absolwenci ZSZ) – odpowiednio 57% i 45% badanych z tych kategorii zetknęło się z doradcą. 

Dwie trzecie spośród z nich twierdzi, że spotkanie to miało formę jednorazowej pogadanki 

w klasie, a co czwarty rozwiązywał test. Znacznie rzadziej badani uczestniczyli w serii zajęć 

poświęconych wyborowi zawodu/kierunku kształcenia lub indywidualnych rozmowach z doradcą 

(każda z odpowiedzi wskazywana przez 16% ankietowanych, którzy zetknęli się z doradztwem, 

a więc zaledwie 5% próby). Niemal 50% ankietowanych, którzy nie mieli kontaktu z doradcą 

jako podstawową przyczynę takiego stanu rzeczy podaje brak potrzeby (częściej wśród uczniów 

szkół policealnych i techników), 35% brak takiej możliwości a 11% nie wiedziało o istnieniu 

takiej osoby jak doradca zawodowy. 

 

6.2.2. Praca zawodowa 

Dotychczas praktyki i staże w zakładzie pracy odpowiednio 66% i 71% uczniów ZSZ 

i techników. Niemal 62% ankietowanych podejmowało już płatną pracę. Wśród uczniów ZSZ 

było to 48%, techników – 62%, szkół policealnych - 70%, techników uzupełniających – 71%. 

W większości przypadków (75%) była/jest to praca niezwiązana z podjętym przez 

ankietowanych kierunkiem kształcenia. 

Wykres 5. Podejmowanie pracy zarobkowej przez uczniów 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=165) 
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Pracę zawodową zdecydowanie częściej podejmowali mężczyźni (75%), niż kobiety (51%). 

Spośród ankietowanych w Ostrołęce mężczyzn uczących się w szkołach dla dorosłych – 

technikach uzupełniających i szkołach policealnych, tylko jeden jeszcze nie pracował zarobkowo, 

natomiast wśród uczennic tego rodzaju szkół 33% nie podejmowało pracy. Natomiast nie widać 

w ostrołęckich szkołach wpływu pochodzenia młodzieży na częstość podejmowania pracy 

zawodowej – podejmowało ją 60% ankietowanych pochodzących ze wsi i 66% zamieszkujących 

w mieście. 

W przypadku uczniów ostrołęckich szkół zawodowych motywem podejmowania pracy 

zarobkowej częściej niż innych powiatach (za wyjątkiem lipskiego) może być trudna sytuacja 

materialna rodzin – o ile uczniowie ostrołęckich gimnazjów wydawali się pochodzić z rodzin 

stosunkowo dobrze sytuowanych (z samego miasta), o tyle uczniowie ostrołęckich szkół 

zawodowych częściej (64%) niż przeciętnie wskazywali, że ich rodzinom brakuje pieniędzy 

przynajmniej na większe wydatki. 

Pracujący uczniowie szkół policealnych i techników uzupełniających zarabiają średnio 1507 zł 

netto (mediana – 1212 zł, maximum – 5000 zł), co jest w zgodzie z deklaracjami 

samodzielności finansowej – połowa z nich jest w stanie utrzymać się z własnej pracy. Wyniki te 

można łączyć z odpowiedziami na pytanie o sytuację materialną rodzin uczniów. Większość 

(65%) ankietowanych zadeklarowało, że ich rodzinom wystarcza pieniędzy na bieżące wydatki, 

jednocześnie 60% zaznaczyło, że nie stać ich na większe wydatki lub muszą na nie oszczędzać. 

Rodziny 17% badanych korzystają z pomocy MOPS, GOPS lub PCPR. 

 

6.2.3. Plany na przyszłość 

Zdecydowana większość (75%) ankietowanych planuje przystąpić do egzaminu zawodowego na 

koniec nauki w szkole, choć odsetek ten jest i tak mniejszy niż w pozostałych pięciu 

powiatach. Najrzadziej deklarują to uczniowie techników (65%) i techników uzupełniających 

(71%), najczęściej uczniowie ZSZ (97%). Uczniowie techników i techników uzupełniających, 

którzy przystępować będą do egzaminu maturalnego jako przedmiot dodatkowy najczęściej 

wskazują geografię (48%) i biologię (35%), na trzecim miejscu znajduje się wiedza 

o społeczeństwie (20%) i matematyka na poziomie rozszerzonym (19%). Dominuje więc 

nastawienie na przedmioty przyrodnicze. Przeciętny badany zadeklarował chęć przystąpienia do 

egzaminu z dwóch przedmiotów dodatkowych. Popularność przedmiotów zależy w dużym 

stopniu od płci – geografia jest zdecydowanie najpopularniejsza wśród mężczyzn (76% chce 

przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu), większe jest też zainteresowanie 

maturą z WOS (40%), matematyki rozszerzonej (28%) i fizyki (28%);  wśród kobiet najwięcej 

wskazań uzyskała biologia (54%) oraz geografia (37%), egzaminy z innych przedmiotów 

uzyskały nie więcej niż 10% każdy.  

Wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych 58% badanych planuje iść do szkoły 

przygotowującej do zdania matury, zaś 30% z nich nie zdecydowało jeszcze czy będzie się dalej 

uczyć. Natomiast wśród badanych uczniów szkół maturalnych 62% planuje rozpocząć studia 

wyższe (częściej deklarują to jedynie ankietowani z Warszawy), a blisko 30% nie podjęło 

decyzji. Niewielu ankietowanych (8%) już teraz planuje przerwać naukę.  
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Wykres 6. Czy zamierzasz po zakończeniu nauki w tej szkole rozpocząć studia wyższe? 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=130) 

 

Wśród ankietowanych chcących kontynuować naukę, 55% jest zdecydowane kształcić się poza 

miejscem zamieszkania, 26% nie ma jeszcze wyrobionej opinii na ten temat. Nie ma różnicy 

w odpowiedziach na to pytanie wśród młodzieży miejskiej i wiejskiej, co można uznać za 

interesujący wynik.  

87% ankietowanych jest gotowych (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak) na 

przeprowadzkę do innej miejscowości w celu znalezienia dobrej pracy, co jest jednym 

z najwyższych wyników wśród wszystkich badanych powiatów. 40% ankietowanych deklaruje 

chęć wyjazdu za granicę po zakończeniu nauki (najwyższy wynik ze wszystkich sześciu 

powiatów), najczęściej (83%), aby tam podjąć pracę. 

Badanym trudno jest oszacować swoje szanse na znalezienie pracy w zawodzie po zakończeniu 

nauki w szkole zawodowej – 43% z nich odpowiada, że szanse te są ani małe, ani duże. 

Odpowiedzi optymistyczne, jak i pesymistyczne sumują się do odpowiednio 27% i 29%, lecz 

w porównaniu do uczniów z pozostałych pięciu powiatów odsetek odpowiedzi 

pesymistycznych jest duży. Odpowiedzi uczniów poszczególnych typów szkół są w tym 

wypadku bardzo podobne. Zdecydowana większość badanych (76%) jest gotowa na zmianę 

zawodu gdyby zaszła taka konieczność, a odsetek takich osób jest w Ostrołęce wyższy niż 

wśród badanych z pozostałych powiatów, co wiąże się zapewne ze stosunkowo częstym 

pesymizmem co do możliwości znalezienia pracy w zawodzie.  

Kiedy badani myślą o cechach pożądanej pracy, najczęściej myślą o wysokich zarobkach (72% 

badanych wskazuje tą odpowiedź) i dobrej atmosferze (66%). Prócz tego 45% ankietowanych 

zaznaczyło możliwość rozwoju zawodowego, a 34% szanowanie pracownika, jako ważne cechy 

dobrej pracy. 
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7. Rekomendacje 

Badanie pokazuje, że uczniowie ostrołęckich gimnazjów, mimo szerokiej oferty edukacyjnej, 

chętni są do podjęcia nauki w Warszawie, traktując tym samym swoje miasto jako prowincje, 

która nie daje im wystarczających możliwość. Warto więc zacząć promować możliwość jakie 

daje Ostrołęka w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego – tak by zachęcić młodzież do 

pozostania w regionie. 

Niewątpliwie do promocji lokalnych szkół przyczyniają się organizowane targi edukacyjne dla 

uczniów gimnazjów. Działanie to zostało zdiagnozowane jako przykład dobrych praktyk, które 

można rekomendować innym powiatom, dlatego też w przyszłości należy kontynuować 

organizacje tego rodzaju wydarzeń. 

Młodzież ucząca się w gimnazjach ostrołęckich częściej niż osoby uczące się w innych powiatach 

deklarują chęć podjęcia nauki w liceum. Może to być spowodowane między innymi brakiem 

świadomości na temat oferty edukacyjnej szkół zawodowych i możliwościami, jakie takie szkoły 

dają. Rekomendujemy więc, żeby w trakcie tragów edukacyjnych położyć większy nacisk na 

szkolnictwo zawodowe. 

Kolejnym krokiem, który przyczyniłby się do promocji szkolnictwa zawodowego i bardziej 

świadomych wyborów dotyczących kształcenia ponagimnazjalnego, jest usprawnienie 

doradztwa zawodowego. Mimo, że Ostrołęka wypada na tej płaszczyźnie lepiej niż inne powiaty, 

to odsetek osób, które nie miały kontaktu z doradztwem zawodowym wciąż pozostaje wysoki. 

O tym, że należy rozwijać doradztwo skierowane do młodzieży świadczy też fakt, że uczniowie 

ostrołęckich szkół zawodowych częściej są niezadowoleni z podjętych decyzji odnośnie kierunku 

kształcenia niż uczniowie z innych powiatów. Osoby uczące się w szkołach zawodowych z 

lękiem patrzą na swoje szanse na rynku pracy i gotowi są do przekwalifikowania się częściej niż 

mieszkańcy innych powiatów. Dane te pokazują, że decyzje odnośnie wyboru odpowiedniego 

kierunku kształcenia nie zawsze były do końca przemyślane. Dlatego też, warto kłaść większy 

nacisk na świadomy wybór szkoły oraz zawodu. Nauczyciele powinni się włączać w proces 

decyzyjny uczniów poprzez rozmowy i pogadanki na ten temat, także z rodzicami, po to by 

zwiększyć refleksyjność związaną z podejmowaniem decyzji odnośnie dalszego kształcenia. 

Potwierdza to zatem potrzebę rozwoju dostępności doradztwa zawodowego w mieście 

Ostrołęka. 

 


