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1. Streszczenie wyników badania w powiecie mławskim 

Ponad połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczy się w liceach. Zgodnie z ogólnopolskimi 

trendami w liceach przeważają uczennice, zaś w szkołach o profilu zawodowym (w 

szczególności z zasadniczych szkołach zawodowych) relatywnie częściej uczą się chłopcy. 

Liceów jest dwa razy więcej niż szkół zawodowych, ale to popyt kreuje podaż a nie na odwrót. 

Zainteresowanie jakim cieszą się licea wynika w znacznej mierze z wizerunku jakim cieszy się 

ten typ szkoły (jest prestiżowa, co prawda trzeba się w niej dużo uczyć, ale jest to też szkoła 

dla osób które wiedzą, czego chcą od życia). Technika, choć stanowią realną alternatywę dla 

liceów (również pozwalają na zdanie matury) to swoista biała plama w świadomości uczniów. 

Taki obraz szkół ponadgimnazjalnych jest uniwersalny wśród wszystkich gimnazjalistów, 

a powiat w którym się uczą w żaden sposób ich pod tym względem nie różnicuje.  

W momencie badania – to jest na początku trzeciej klasy – 57% badanych gimnazjalistów wie 

do jakiego typu szkoły chce iść po skończeniu gimnazjum. Również w ich planach przeważają 

pomysły na wybór liceum (57%). Technikum jeśli już to raczej pojawia się jako alternatywa 

w grupie uczniów, którzy jeszcze nie są przekonani czy wiedzą do jakiej szkoły chcą iść. 

Popularność liceów, jako tych stricte przygotowujących do matury i pójścia na studia nie dziwi, 

gdyż maturę chce zdać 79% gimnazjalistów, zaś na studia chce się wybrać 59% uczniów. 

Uczniowie już uczący się w szkole zawodowej zdecydowali się, gdyż chcieli posiadać konkretny 

zawód. Za wyborem technikum przemawiała dodatkowo możliwość zdania matury. Blisko 

połowa badanych (42%) wskazała, na możliwość nauki zawodu/ specjalności, który ich 

interesował. Dobra opinia panująca o szkole w okolicy to czynnik wskazany przez 35% 

badanych. Skoro opinia o szkole jest czynnikiem wskazywanym przez 1/3 badanych, warto 

zadbać o to by uczniowie gimnazjum w momencie podejmowania decyzji o wyborze szkoły, 

mieli tę opinię wyrobioną. W kwestii techników – które nie wydają się mieć jakiejkolwiek opinii – 

warto podjąć działania edukacyjne i promocyjne wśród gimnazjalistów. 

Mława szczególnie korzystanie wypada na tle innych badanych powiatów, gdy analizie podda się 

satysfakcję uczniów szkół zawodowych z dokonanego wyboru typu szkoły (73% podjęłoby tą 

samą decyzją) oraz zawodu (54%). Nie bez znaczenia jest z pewnością ich relatywnie częstszy 

udział w praktykach i stażach u pracodawców, co pozwala im na nauczenie się zawodu 

w praktyce, tak przez nich pożądanego. Stosunkowo dobra sytuacja na rynku pracy (liczona 

stopą bezrobocia) oraz wizja dużego i prężnie się rozwijającego zakładu pracy (LG) daje 

uczniom poczucie bezpieczeństwa i raczej optymistycznie patrzą oni na swoje wejście na rynek 

pracy po ukończeniu nauki. 
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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 powiatu mławskiego, 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 
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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 powiatu mławskiego ankietą audytoryjną objęto cztery gimnazja. W powiecie 

mławskim wypełniono 113 ankiet, jedna spośród nich została odrzucona z powodu braku 

odpowiedzi w kluczowych pytaniach. W efekcie analizie poddano 112 ankiet wypełnionych przez 

uczniów gimnazjów.  

Ankietami audytoryjnymi przebadano również uczniów ośmiu szkół zawodowych posiadających 

swoje siedziby na terenie powiatu mławskiego. Ankiety zostały wypełnione przez uczniów: 

dwóch szkół policealnych, jednego technikum uzupełniającego, trzech techników oraz dwóch 

zasadniczych szkół zawodowych. Łącznie wypełnionych zostało 139 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 rodzinny 

z uczniami gimnazjów oraz szkół zawodowych z powiatu mławskiego. 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.  

Ponadto przeprowadzono jeden wywiad rodzinny z uczniem ostatniej klasy szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy uczniów niepełnosprawnych oraz jego rodziną. 

 

3.2.3. Inne metody badawcze zrealizowane na terenie subregionu 

Na terenie subregionu ciechanowskiego, którego częścią jest powiat mławski, w styczniu 2013 

roku zrealizowano dwa standardowe wywiady FGI oraz jeden FGI w formie debaty eksperckiej. 

Standardowe wywiady FGI zostały przeprowadzone z uczniami gimnazjów oraz zasadniczych 

szkół zawodowych. W debacie eksperckiej udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, 

wydziałów związanych z edukacją i oświatą.  
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4. Dane o powiecie z Systemu Informacji Oświatowej 

W powiecie mławskim funkcjonuje 16 gimnazjów. Ogółem w 2012 roku uczyło się tam 2 829 

gimnazjalistów w tym 1 329 dziewcząt (47%). Na terenie samego tylko powiatu mławskiego 

mogą oni podjąć naukę w jednym z ośmiu liceów ogólnokształcących, dwóch liceach 

profilowanych, czterech technikach i pięciu zasadniczych szkołach zawodowych. W 2012 roku 

najwięcej osób (1 812) uczyło się w liceach, następnie w technikach (976), zaś najmniej 

w zasadniczych szkołach zawodowych (421). Mniejsza liczba uczniów w zasadniczych szkołach 

zawodowych wynika nie tylko z mniejszej niż w technikach liczby klas (III, zamiast IV). Gdyby 

w technikach uwzględnić tylko uczniów z klas I-III ich liczba wynosi 722, a zatem wciąż prawie 

dwa razy więcej niż w zasadniczych szkołach zawodowych. W liceach dziewczęta stanowią 61% 

uczniów. Odpowiednio dla techników współczynnik feminizacji wynosi 45%, a dla zasadniczych 

szkół zawodowych już tylko 23%. 

 

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

 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 
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150 - 204

205 - 295
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Zasadnicza szkoła zawodowa

Liceum ogólnokształcące

Gimnazjum

10162

438
995
1530

Strzegowo
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Uczniowie niepełnosprawni mogą po ukończeniu 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 

tam 15 osób. 

Wykres 1. Zdawalność egzaminów w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

 

Źródło: Dane SIO – 2010 rok 

 

W 2010 roku (późniejsze dane są 

niedostępne) maturę zadało 510 osób, 

w tym 57% stanowiły dziewczęta. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe zdało 180 osób, w tym 39% 

stanowiły dziewczęta. Ogółem współ- 

czynniki zdawalności tych egzaminów 

w powiecie mławskim to 80% (matura) 

i 48% (egzamin zawodowy). 

 

Inne szkoły w powiecie to szkoły dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Jest to jedenaście 

szkół policealnych i jedno technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych. Co oczywiste przy takiej liczbie szkół, znacznie więcej osób w 2012 uczęszczało do 

szkoły policealnej (670) niż do technikum uzupełniającego (20). Nauka we wszystkich szkołach 

dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych ma charakter zaoczny. W szkołach policealnych 

uczy się znacznie więcej dziewcząt (63%), zaś w technikum uzupełniającym są to sami 

mężczyźni.  

 

Tabela 1. Lista szkół w powiecie mławskim (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 

D
zi

e
rz

g
o
w

o
 

Policealna 

Szkoła 

Rolnicza dla 

Dorosłych TWP 

Policealna 

Szkoła Rolnicza 

dla Dorosłych 

TWP Technik rolnik 40 15 

M
ła

w
a
 

Zespół Szkół 

Nr 1 w Mławie 

Technikum nr 1 

Technik budownictwa 110 23 

Technik elektryk 20 15 

Technik informatyk 120 21 

Technik ochrony 

środowiska 93 26 

Zasadnicza Elektryk 46 brak danych 

80% 

48% 

0% 50% 100% 

egzamin maturalny 

egzamin potwierdzający 
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 

Szkoła 

Zawodowa 
Stolarz 5 brak danych 

Technolog robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 113 28 

Zespół Szkół 

nr 2 w Mławie 

Technikum nr 2 

w Zespole Szkół 

nr 2 w Mławie 

Kelner 103 18 

Kucharz 79 16 

Technik hotelarstwa 95 25 

Technik organizacji 

usług 

gastronomicznych 34 brak danych 

Technik technologii 

żywności 16 16 

Technik żywienia 

i gospodarstwa 

domowego 

brak 

danych 16 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa nr 2 

w Zespole Szkół 

nr 2 w Mławie 

Kucharz małej 

gastronomii 70 25 

Zespół Szkół 

Nr 3 w Mławie 

Technikum Technik elektronik 124 42 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa 

Blacharz 

samochodowy 16 4 

Cukiernik 13 brak danych 

Elektryk 7 4 

Fryzjer 35 9 

Kucharz małej 

gastronomii 1 3 

Lakiernik 10 6 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 45 19 

Mechanik-operator 

pojazdów i maszyn 

rolniczych 13 3 
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M
ie

js
c
o

w
o
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Nazwa 

Organizacji 

Nazwa 

placówki 
Zawód 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

absolwentów, 
którzy 

otrzymali 
świadectwo 

Monter instalacji 

i urządzeń 

sanitarnych 2 brak danych 

Monter-elektronik 2 1 

Murarz 5 1 

Piekarz 8 5 

Rzeźnik-wędliniarz 1 1 

Sprzedawca 5 brak danych 

Stolarz 6 brak danych 

Technolog robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 1 brak danych 

Zespół Szkół 

nr 4 
Technikum Nr 4 

Technik ekonomista 108 28 

Technik handlowiec 93 28 

Niepubliczne 

Zaoczne 

Technikum 

Zawodowe dla 

Dorosłych 

Niepubliczne 

Zaoczne 

Technikum 

Zawodowe dla 

Dorosłych 

Technik budownictwa 8 brak danych 

Technik elektryk 15 brak danych 

Technik technologii 

drewna 

brak 

danych 5 

Centrum Nauki 

i Biznesu „Żak” 

Policealna 

Szkoła 

Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy  

Technik 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 178 9 

Policealna 

Szkoła 

Fryzjerska  

Technik usług 

fryzjerskich 41 8 

Policealna 

Szkoła 

Informatyki  Technik informatyk 106 11 

Policealna 

Szkoła 

Kosmetyczna  

Technik usług 

kosmetycznych 36 13 

Policealna 

Szkoła Logistyki  Technik logistyk 142 15 



 

Raport cząstkowy – powiat mławski 

 

 

11 

M
ie

js
c
o

w
o

ś
ć
 

Nazwa 

Organizacji 

Nazwa 

placówki 
Zawód 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

absolwentów, 
którzy 

otrzymali 
świadectwo 

Policealna 

Szkoła Opiekun 

w Domu Pomocy 

Społecznej  

Opiekun w domu 

pomocy społecznej 52 brak danych 

Policealna 

Szkoła Prawno-

Administracyjna  Technik administracji 174 23 

Policealna 

Szkoła Rolnicza  Technik rolnik 71 13 

Niepubliczna 

Policealna 

Szkoła 

Zawodowa  Inny 34 13 

Policealne 

Studium 

Zawodowe dla 

Dorosłych 

Policealne 

Studium 

Zawodowe dla 

Dorosłych 

Technik administracji 79 14 

Technik masażysta 9 9 

Technik ochrony 

fizycznej osób 

i mienia 15 brak danych 

Technik rolnik 33 9 

Technik usług 

fryzjerskich 34 5 

Technik usług 

kosmetycznych 9 10 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa 

PPUD Dźwigpol 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa 

PPUD Dźwigpol 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 17 brak danych 

Ślusarz 

brak 

danych 7 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa Cukiernik 17 brak danych 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 

 

Ogółem największym zainteresowaniem uczniów (licząc liczbą absolwentów w 2011 roku) 

cieszył się kierunek zarządzania informacją nauczany w liceach profilowanych (63 

absolwentów). Na drugim miejscu znajdują się technicy: elektronik (42), administracji (37), 

rolnik (32) oraz informatyk (32). Wszyscy technicy elektronicy są absolwentami techników. 

Wszyscy technicy administracji i rolnicy to zaś absolwenci szkół policealnych. Technicy 

informatycy to zarówno absolwenci techników (21), jak i szkół policealnych (11). Stanowią oni 

łącznie 32% absolwentów mławskich szkół zawodowych w 2011 roku. Pozostałe zawody 

ukończyło mniej niż 5% absolwentów.   
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Analizując zawody w jakich kształcą się uczniowie bądź kształcili się absolwenci można 

zauważyć, że popularnością cieszą się zawody znajdujące zastosowanie z zakładach LG. Jest to 

zarządzanie informację, elektronika, administracja czy wreszcie informatyka, jak również 

bezpieczeństwo i higiena pracy. Tego ostatniego kierunku uczy się wielu uczniów, a nieliczni są 

absolwenci, co wskazywać może, że został on niedawno otwarty. Jedyny kierunek niewiążący 

się z zakładami LG jest technik rolnik, najprawdopodobniej kierunek wybierany przez uczniów, 

którzy chcą prowadzić gospodarstwo swoich rodziców. Z jednej strony cieszy, że wiele osób 

kształci się pod kątem potencjalnego – największego w okolicy – pracodawcy. Z drugiej strony 

niepokoić może potencjalna nadwyżka absolwentów tych kierunków w stosunku do potrzeb 

firmy i brak alternatywnych miejsc zatrudnienia.  

 

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

Zawód Liczba uczniów Liczba absolwentów 

Technik elektronik 124 42 

Technik administracji 253 37 

Technik rolnik 144 37 

Technik informatyk 226 32 

Kucharz małej gastronomii 71 28 

Technik ekonomista 108 28 

Technik handlowiec 93 28 

Technolog robót wykończeniowych 

w budownictwie 114 28 

Technik ochrony środowiska 93 26 

Technik hotelarstwa 95 25 

Technik budownictwa 118 23 

Technik usług kosmetycznych 45 23 

Mechanik pojazdów samochodowych 62 19 

Kelner 103 18 

Kucharz 79 16 

Technik technologii żywności 16 16 

Technik żywienia i gospodarstwa 

domowego brak danych 16 

Technik elektryk 35 15 

Technik logistyk 142 15 

Inny 34 13 

Technik usług fryzjerskich 75 13 

Fryzjer 35 9 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 178 9 

Technik masażysta 9 9 

Ślusarz brak danych 7 

Lakiernik 10 6 

Piekarz 8 5 

Technik technologii drewna brak danych 5 

Blacharz samochodowy 16 4 
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Zawód Liczba uczniów Liczba absolwentów 

Elektryk 53 4 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn 

rolniczych 13 3 

Monter-elektronik 2 1 

Murarz 5 1 

Rzeźnik-wędliniarz 1 1 

Cukiernik 30 brak danych 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 2 brak danych 

Opiekun w domu pomocy społecznej 52 brak danych 

Sprzedawca 5 brak danych 

Stolarz 11 brak danych 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 15 brak danych 

Technik organizacji usług 

gastronomicznych 34 brak danych 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 
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5. Charakterystyka powiatu 

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

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

w powiecie mławskim. Stopa bezrobocia w grudniu 2012 roku to 15,2%. Choć sytuacja nie jest 

dramatyczna – jak ma to na przykład miejsce w powiecie szydłowieckim, gdzie stopa bezrobocia 

rejestrowanego wyniosła 37,6% – to jest to bez wątpienia niepokojący wynik. Podobnie, czyli 

nieco gorsza od średniej dla województwa, jest sytuacja powiatu mławskiego liczona wzrostem 

liczby bezrobotnych w stosunku do grudnia 2011 roku. W powiecie wzrost bezrobocia wyniósł 

16,57%, gdy dla całego województwa wartość ta wyniosła 10,21%. Nieznacznie różni się od 

średniej wojewódzkiej odsetek osób, które w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 

zarejestrowały się jako bezrobotne. W powiecie mławskim wartość ta wyniosła 6,7%, zaś dla 

całego województwa 5,2%. Sytuacja absolwentów w powiecie jest zatem podobna do tej 

w całym województwie. 

W toku przeprowadzonych wywiadów indywidualnych odnotowaliśmy dwa powtarzające się 

elementy narracji badanych. Po pierwsze, zakład LG to najważniejszy pracodawca w okolicy. 

Zatrudnia on najwięcej osób (2 500 osób2), a przez to jest dla rodziców uczniów, którzy 

pamiętają czasy funkcjonowania wielkich państwowych zakładów pracy, ważnym punktem 

odniesienia. Jest stałą, do której można się odnosić planując wybór szkoły i pracę, do której 

dziecko pójdzie po jej ukończeniu. Jest to miejsce, o którym mówi się kierując o wyborze 

szkoły: 

Nie oszukujmy się, jest LG, a to jest takie typowe. (…) Mówię, jeżeli jeszcze po tym technikum, 

które syn kończy, no to jedynie w LG jest taka możliwość najszybciej, prawda? (uczeń 

technikum, powiat mławski, AG) 

Jest to też zakład, z którym "ma się styczność", bo pracuje tam członek rodziny bądź odbywało 

się tam praktyki zawodowe. 

Drugą cechą charakterystyczną dla powiatu mławskiego jest brak skłonności do migracji. 

Uczniowie, choć dopuszczają do siebie możliwość wyjazdu, to nie traktują go jako 

podstawowego rozwiązania. Uczniowie i ich rodzice nie zawsze dobrze oceniają lokalny rynek 

pracy, ale nie można mówić o powszechnym niezadowoleniu i poczuciu potrzeby poszukania 

„swojego miejsca” gdzieś indziej. Osoby mówiące o możliwości wyjazdu raczej nie wskazują też 

na konkretne miejsca. Opinie takie wyrażają zarówno sami uczniowie: 

(MODERATOR) A gdzie byś tej pracy szukała? 

(BADANY) Nie wiem. Gdziekolwiek, wszędzie, mogłabym nawet wyjechać z miasta. Jak bym 

wiedziała, że jest praca stabilna to bym mogła nawet wyjechać gdziekolwiek. (uczeń 

gimnazjum, powiat mławski, IDI) 

Wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy wydaje się brak alternatywnych regionalnych ośrodków, 

które by stanowiły konkurencję dla samej Mławy.  

                                                
2
 http://www.powiatmlawski.pl/220,gospodarka.html?wiecej=900#akapit_900 
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6. Wyniki badania ilościowego  

6.1. Badanie wśród uczniów gimnazjów 

6.1.1. Wyobrażenia o różnych szkołach i ich uczniach 

Pierwszą decyzją jaką na ogół podejmują uczniowie gimnazjum, gdy rozstrzygają co będą robić 

po skończeniu gimnazjum, to wybór typu szkoły. Jest to wybór pomiędzy liceum, technikum 

oraz zasadniczą szkołą zawodową. Na tym etapie istotne mogą być zatem stereotypy o szkołach 

i uczących się tam osobach. W opinii mławskich gimnazjalistów – a nie różnią się oni w tej 

kwestii od swoich kolegów i koleżanek z innych powiatów – istnieje ogromna różnica między 

liceum a zasadniczą szkołą zawodową. O liceach i zasadniczych szkołach zawodowych panuje 

wiele skrajnych opinii. Najmniej wyrobienie zdanie mają gimnazjaliści o technikach. Liceum 

ogólnokształcące to szkoła, w której trzeba się dużo uczyć (86% gimnazjalistów zgadza się z tą 

opinią), ale jest to też szkoła dla osób które wiedzą, czego chcą od życia (57% wskazań). Są to 

zatem stwierdzenia o charakterze pozytywnym. Jednocześnie zasadnicza szkoła zawodowa, to 

szkoła gdzie można się mało uczyć (83%) oraz „szkoła nie dla mnie” (51%). Są to zatem 

stwierdzenia o charakterze negatywnym. Pozytywna opinia o zasadniczej szkole zawodowej 

dotyczy tylko łatwości znalezienia po niej pracy (57%). Technika to szkoły, w których nie trzeba 

się uczyć dużo (tylko 18%, uważa że w technikum trzeba się dużo uczyć) ani szkoły, w których 

można się uczyć mało (15% tak sądzi). W większości przypadków technika znajdują się „gdzieś” 

pomiędzy liceami a zasadniczymi szkołami zawodowymi.  

Wykres 2.  Wyobrażenia gimnazjalistów o różnych typach szkół:  LO, technikach oraz ZSZ. 

 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=112) 
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Uczniowie tych trzech typów szkół również są różnie postrzegani. Ponownie daje znać o sobie 

rozdźwięk w wyobrażeniach o licealistach i o uczniach zasadniczych szkół zawodowych. 

Ci pierwsi lubią się uczyć i są zaradni. Tymczasem uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 

uczyć się nie lubią, a do tego są mało zaradni. Ponownie cechy pozytywne przypisane są 

licealistom (tak jak wcześniej liceum) zaś cechy negatywne przypisuje się uczniom zasadniczych 

szkół zawodowych. I nawet łatwość znalezienia pracy po szkole zawodowej nie wydaje się 

równoważyć tej dysproporcji. W innych kwestach, takich jak wesołość, towarzyskość, pewność 

siebie czy otwartość, dysproporcje te nie ujawniają się. Uczniowie techników też w żaden 

sposób się nie odróżniają od uczniów wcześniej opisanych szkół. 

 

6.1.2. Uczeń w toku podejmowania decyzji 

W momencie badania – to jest na początku trzeciej klasy 

– tylko 57% badanych gimnazjalistów wie do jakiego typu 

szkoły chce iść po skończeniu gimnazjum, gdy zda 

egzamin gimnazjalny. Ci zdecydowani na typ szkoły 

w ponad połowie przypadków (57%) wskazują na liceum 

ogólnokształcące, a co czwarty myśli o technikum (23%). 

O liceum znacznie częściej myślą dziewczyny (79%). Do 

liceum istotnie częściej chcą pójść też uczniowie 

mieszkający w mieście (83% wskazań, gdy dla terenów 

wiejskich jest to tylko 43%). 

Wykres 3. Czy gimnazjaliści wiedzą do 

jakiej szkoły chcą iść 

po gimnazjum? 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=112)  

Najmniej jest uczniów zdecydowanych na zasadniczą szkołę zawodową (13%), a i tak jest to 

więcej niż średnia dla wszystkich powiatów, która wynosi 8,1%. Osoby niezdecydowane często 

wskazują, że myślą o technikum (28%) bądź o zasadniczej szkole zawodowej (26%). Wielu 

uczniów nie może się też zdecydować między technikum a liceum (19%). 

Uczniowie myślący o podjęciu nauki w szkole zawodowej w trzech czwartych twierdzą, że 

szukają szkoły, która będzie miała interesujący ich zawód. Tylko co czwarty 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 równie ważne są trzy czynniki: „szkoła ma dawać 

konkretny zawód”, „szkoła musi umożliwiać dalszą naukę” oraz „szkoła ma być blisko miejsca 

zamieszkania”. Jako najważniejszy wskazuje je odpowiednio 38%, 34% i 27% badanych. 

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

Przeciętnie wiedzę weryfikują w 3,2 źródłach, co można uznać za dużą liczbę. Najczęściej  

źródłem informacji są koledzy i koleżanki oraz strony internetowe szkół (w obu przypadkach 

65% wskazań). Istotnym źródłem wiedzy jest również rodzeństwo (46%) oraz nauczyciele 

w gimnazjum (43%). Tylko 39% uczniów gimnazjum dowiaduje się od rodziców, jakie są szkoły 

i jaką mają ofertę. 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 73% 

gimnazjalistów. W zacznie mniejszym stopniu uczniowie liczą się z opiniami nauczycieli (31%), 

rodzeństwa (29%) czy kolegów i koleżanek (25%).   

Tak 
57% 

Nie 
43% 
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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. Jeden na dziesięciu uczniów miał kontakt z doradcą zawodowym, choć 

pociesza fakt, że w „aż” połowie przypadków miało to postać indywidualnej rozmowy. Częściej 

kontakt taki mieli uczniowie zamieszkujący w mieście. Miał go co piąty gimnazjalista.  

 

W momencie badania – to jest będąc na 

początku trzeciej klasy gimnazjum – 

maturę chce zdać 79% uczniów, zaś na 

studia chce się wybrać 59% 

gimnazjalistów. Zarówno zdawanie 

matury, jak i następujące po tym studia 

częściej planują dziewczęta. Jest to 

odpowiednio 87% i 72% uczennic. 

Wykres 4. Uczniowie planujący zdanie matury i pójście na 

studia. 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=109 i n=108)  

Nie dziwi zatem, że chłopcy podejmując decyzję częściej wskazują, że liczy się dla nich 

możliwość zdobycia konkretnego zawodu, gdy dla dziewczyn bardziej liczy się możliwość 

kontynuowania nauki. Tak jak do liceum wybiera się więcej dziewczyn, które chcą późnej zdać 

maturę i iść na studia, taki sam mechanizm dotyczy gimnazjalistów mieszkających w miastach. 

Częściej myślą oni o liceum, zdaniu matury, a następnie o podjęciu studiów. 

 

6.1.3. Skłonność do migracji i długich dojazdów 

Gotowość by dojeżdżać do szkoły do innej miejscowości deklaruje 53% uczniów. Deklaracje 

taką składa 76% uczniów pochodzących z terenów wiejskich, a już tylko 10% z miasta. 

Uczniowie zamieszkujący tereny miejskie częściej odpowiadają też „nie wiem” (40%). 

Prawdopodobnie rozważają czy w ogóle nie wyjechać do innego powiatu. Poza domem 

rodzinnym planuje zamieszkać 11% badanych, a 27% jeszcze nie ma planów w tym zakresie. 

Jeśli uczniowie już myślą o zmianie miejsca zamieszkania, najczęściej jest to przeprowadzka do 

internatu przy szkole (49%), a czasem na stancję (27%).  

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 minut. Połowa uczniów nie chce dojeżdżać dłużej niż 

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

dłuższe czasy podróży. Osoby zamieszkałe na wsi częściej deklarują dłuższe czasy podróży. 

Uwzględniając usytuowanie szkół ponadgimnazjalnych w powiecie – znajdują się one w trzech 

miejscowościach – nie dziwią deklaracje o planowanych dojazdach do szkoły i czasie ich 

trwania. Ponadto w czasach dojazdu potwierdza się – zaobserwowane w toku wywiadów 

jakościowych – brak alternatywnych (znajdujących się poza powiatem) ośrodków, do których 

uczniowie byliby skłonni dojeżdżać. Uwzględniając moment badania – na pół roku przed 

terminem podjęcia decyzji – można wręcz uznać, że gimnazjaliści takiej możliwości w ogóle nie 

rozpatrują. 
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6.2. Badanie wśród uczniów szkół zawodowych 

6.2.1. Dokonane wybory 

 

Rysunek 1. Najważniejsze argumenty za wyborem szkoły 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=112) 

Najczęściej wskazywanym motywem 

wyboru szkoły jest przekonanie, że 

po jej ukończeniu badany będzie 

miał już konkretny zawód (54% 

badanych wskazało na tą odpo- 

wiedź). Innymi słowy, zawód 

nauczany będzie później prawdzi- 

wym „fachem w ręku”. Blisko połowa 

badanych (42%) wskazała, na 

możliwość nauki zawodu/ specjal- 

ności, który ich interesował. Dobra 

opinia panująca o szkole w okolicy to 

czynnik wskazany przez 35% bada- 

nych, a bliskość względem miejsca 

zamieszkania to czynnik ważny dla 

kolejnych 22% badanych.  

Możliwość zdania matury była istotnym argumentem przemawiającym za wyborem technikum. 

Odpowiedź tą wskazało 36% uczniów szkół tego typu. Z kolei aż 36% uczniów zasadniczych 

szkół zawodowych wskazało na rolę rodziców, którzy im to podpowiedzieli.  

Obecnie tego samego wyboru szkoły dokonałoby 73% uczniów. Powiat mławski wypada 

zdecydowanie najlepiej pod tym względem na tle pozostałych badanych powiatów. Badani ze 

wszystkich lokalizacji udzielali takiej odpowiedzi już tylko w 63%.  

Najczęstsze argumenty przemawiające za wybranym kierunkiem kształcenia to zainteresowania 

wiążące się z danym zawodem (46%) oraz przekonanie, że łatwo w tym zawodzie o pracę 

(43%). Stosunkowo wiele osób wskazywało również na posiadanie zdolności do wykonywania 

go (32%), a także nadzieję, że wykonując dany zawód będą mogli osiągnąć wysokie zarobki 

(28%). Wyboru tego samego kierunku kształcenia dokonałoby 71% badanych. Ponownie 

uczniowe szkół z powiatu mławskiego wypadają pod względem satysfakcji z dokonanego 

wyboru zawodu – nie tylko typu szkoły – najlepiej na tle pozostałych badanych powiatów. 

Lepiej oceniają swój wybór kierunku kształcenia uczniowie szkół policealnych niż techników. 

Uczennice techników są mniej niż ich koledzy przekonane o słuszności dokonanego wyboru 

kierunku kształcenia. 

Najważniejsze źródła informacji z jakich badani korzystali dokonując wyboru szkoły zanim się na 

nią zdecydowali to: koledzy i koleżanki (45%), foldery i ulotki (38%), przedstawiciele tych szkół 

odwiedzający ich poprzednią szkołę oraz strony www tych szkół (w obu przypadkach po 31%). 

Nauczyciele z poprzedniej szkoły to źródło wiedzy dla 30% badanych.  

Moment kiedy decyzja o wyborze szkoły jest podjęta to moment kiedy zaczyna się trzecia klasa 

gimnazjum (25%) bądź początek lub połowa trzeciej klasy gimnazjum (28%). Decyzje 

w późniejszym czasie podejmuje 37% uczniów. Osoby podejmujące decyzję w drugim półroczu 

w blisko połowie przypadków podejmują decyzję jeszcze przed rozpoczęciem zapisów, a prawie 
1/3  już po ich rozpoczęciu. Co piąty uczeń zwleka z decyzją do momentu otrzymania wyników.  
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Ponad połowa badanych (54%) twierdzi, że chciała się uczyć tego zawodu, a ponieważ jest on 

oferowany w danej szkole, to postanowili, że będą się go uczyć. Na bliskość szkoły – a co za 

tym idzie nie tracenie czasu na dojazdy – jako na główny czynnik wyboru wskazało 27% 

badanych. Co interesujące, odsetek osób wybierających szkołę ze względu na jej bliskość jest 

istotnie wyższy w przypadku uczniów techników zamieszkujących tereny miejskie. Osoby te 

wybierały zawód nijako w drugiej kolejności, wybierając spośród dostępnych w danej placówce. 

Te osoby, które wiedziały, że do szkoły i tak będą musiały dojeżdżać (z obszarów wiejskich), 

o bliskości mówiły rzadziej. 

Kontakt z doradztwem zawodowym – nieważne na jakim etapie kształcenia – miało 39% 

badanych. Jest to najlepszy – zaraz po powiecie sierpeckim (tam kontakt z doradcą miało 42%) 

– wynik w badanych powiatach. Średnio we wszystkich lokalizacjach jest to bowiem tylko 30% 

uczniów. Najczęściej kontakt  z doradcą zawodowym mieli uczniowie techników (60%). W 3/4 

kontakt z doradcą miał postać jednorazowej pogadanki w klasie, a 1/3 uczniów w trakcie 

spotkania z doradcą zawodowym rozwiązywała testy. Indywidualne rozmowy odbyło 12% 

badanych.  

 

6.2.2. Praca zawodowa 

Dotychczas styczność z pracą zawodową miało (w formule praktyk i staży w zakładzie pracy) 

100% badanych uczniów techników i 65% badanych uczniów zasadniczych szkół zawodowych. 

Jest to zdecydowanie więcej, niż w innych badanych powiatach i stanowi do świadectwo 

sprawnego funkcjonowania systemu praktyk oraz tłumaczyć może zadowolenie uczniów 

z wybranych typów szkół i kierunków kształcenia. Wszak do praktyka w zakładzie pracy – a nie 

czysta wiedza teoretyczna – daje „fach w ręku”, który dla tak wielu spośród nich stanowił 

przyczynę wyboru szkoły zawodowej.  

Pracę zawodową, za którą otrzymywano wynagrodzenie, a która nie była ani praktyką, ani 

stażem w zakładzie pracy wykonywało 65% uczniów tych dwóch typów szkół.  

 

Wykres 5. Podejmowanie pracy zarobkowej przez uczniów 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=85) 

 

Praca zawodowa niewynikająca ze staży i praktyk rzadko, bo w 38% przypadków, miała związek 

z obecnym kierunkiem kształcenia. Należy przypuszczać, ze wynika to z faktu, że jest 

wykonywana przez uczniów, którzy nie skończyli nauki żadnego innego zawodu, a zatem ich 

aktualnie kształcony kierunek ma niewielkie znacznie.  

W przypadku uczniów techników uzupełniających i szkół policealnych praktyki w zakładzie pracy 

odbyło 64% uczniów, a obecnie pracuje zawodowo 60% spośród nich. Wśród uczniów szkół 

policealnych częściej pracują mężczyźni niż kobiety. Swoje zarobki uważają za „takie sobie, 
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wystarczają na utrzymanie, nie na oszczędności” w 58% przypadków, a za dobre, 

wystarczające, żeby się samodzielnie utrzymać i odłożyć uważa je kolejnych 32%. Ogółem 

pozytywnie – choć nie zawsze w jaskrawych barwach – ocenia 90% badanych i jest to istotnie 

więcej niż w innych badanych powiatach. Ogółem odsetek pozytywnych odpowiedzi we 

wszystkich badanych lokalizacjach to już tylko 78% odpowiedzi.  

Uczniowie szkół policealnych lepiej oceniają swoje zarobki niż ich koleżanki. Lepiej oceniają też 

swoje zarobki uczniowie szkół policealnych zamieszkujący tereny miejskie. Przeciętna wysokość 

tych zarobków (liczona medianą) to 2 000 złotych netto i jest istotnie wyższa niż w innych 

badanych powiatach. Co interesujące obecnie wykonywana przez te osoby praca w 42% 

przypadków jest związana z obecnym kierunkiem kształcenia. Można zatem przypuszczać, że 

albo zdecydowały się one na formalne potwierdzenie już faktycznie wykonywanego zawodu, 

albo dzięki nauce w szkole ten zawód uzyskały.  

 

6.2.3. Plany na przyszłość 

Prawie wszyscy (94%) uczniowie planują zdawać egzamin zawodowy na koniec nauki w szkole. 

Istotnie rzadziej do egzaminu zawodowego planują przystąpić uczniowie szkół policealnych 

mieszkający na terenach miejskich. Jest to interesujące w kontekście hipotezy o ewentualnym 

wyborze szkoły zawodowej w celu zdobycia formalnego potwierdzenia dla już wykonywanego 

zawodu. Jednocześnie może to tą hipotezę umacniać, gdyż osoby te mogą uważać, że liczy się 

ukończenie szkoły, a nie egzamin zawodowy, o który pracodawca później i tak nie pyta3.  

 

Wykres 6. Czy zamierzasz po zakończeniu nauki w tej szkole rozpocząć studia wyższe? 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=111) 

 

Uczniowie techników i techników uzupełniających planują zdawać na maturze (jako przedmioty 

dodatkowe) przede wszystkim wiedzę o społeczeństwie (34%), matematykę na poziomie 

rozszerzonym (22%), fizykę z astronomią (20%). Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, 

które do matury nie przygotowują w 17 z 28 badanych przypadków planują iść do szkoły 

przygotowującej do jej zdania. Uczniowie szkół obu typów techników oraz szkół policealnych 

w blisko połowie przypadków (45%) planują wybrać się na studia wyższe. Istotnie częściej 

                                                
3
 Wniosek o małej wadze egzaminów zawodowych ujawnił się w toku paneli branżowych z 

pracodawcami. 
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plany takie mają uczniowie techników (62%), a w tej grupie relatywnie jeszcze częściej na 

studia wybierają się uczniowie zamieszkujący tereny miejskie. W szkołach policealnych pójście 

na studia częściej planują kobiety.  

Naukę poza miejscem zamieszkania chciałoby podjąć 37% badanych, a możliwość 

przeprowadzenia się do innej miejscowości w celu podjęcia dobrej pracy dopuszcza 36% 

badanych. Skłonności migracyjne tego typu częściej przejawiają uczniowie techników. Wyjazd 

za granicę przewiduje 24% badanych i w przeważającej większości będzie to emigracja 

zarobkowa, za pracą (85%). Wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych częściej o migracji 

za granicę myślą mężczyźni, zaś w technikach częściej o migracji myślą uczniowie z terenów 

miejskich. Ogółem uczniowie szkół zawodowych z powiatu mławskiego nie różnią się 

skłonnością do migracji od innych uczniów z innych lokalizacji. 

Szanse na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie jako bardzo duże ocenia 13% badanych, 

jako duże 25%, jako ani duże ani małe 48%, raczej małe 12%, zaś jako małe 1%. 

Uwzględniając dane o bezrobociu – niewiele większym niż na poziomie całego województwa – 

należy uznać, że dobra ocena szans na znalezienie pracy to z jednej strony wynik ogólnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie oraz zadowolenia z podjętych wyborów. Gotowość zmiany 

zawodu na inny niż ten, w którym badany się kształci deklaruje zdecydowanie 18%, a raczej 

44%. Raczej niechętnie zawód by zmieniło 33% badanych, a zdecydowanie niechętnie już tylko 

5%. Wysoki odsetek osób raczej gotowych na taką zmianę należy traktować bardziej jako wyraz 

elastyczności postaw, niż niezadowolenia z podjętych wyborów. To jest bowiem niewielkie. 

Najistotniejsze atrybuty pracy to wysokie zarobki (81%). Ważną cechą dobrej pracy jest również 

dobra atmosfera 55%. Nie bez znaczenia jest też możliwość rozwoju zawodowego oraz 

szanowanie pracownika. W obu przypadkach na cechy te wskazało po 30% badanych.  
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7. Rekomendacje 

Rekomendujemy następujące działania: 

 Zakład LG funkcjonujący na terenie powiatu mławskiego to najważniejszy pracodawca 

w okolicy. Istnieje jednak ryzyko, że uczniowie (i ich rodzice) nie będą rozważać 

alternatywnych miejsc pracy, a swoje wybory edukacyjne orientować będą wyłącznie na 

potencjalnym zapotrzebowaniu zakładu LG. I choć jest to duży pracodawca, grozić to 

może nadmiernym zawężeniem perspektywy. Rekomendujemy zatem promocję 

informacji o istniejących – innych niż LG – na terenie powiatu zakładach pracy, jako 

alternatywnych miejsc zatrudnienia.  

 Uczniowie uczęszczający do szkół zawodowych na terenie powiatu mławskiego są 

zdecydowanie bardziej zadowoleni z podjętej przez siebie decyzji o wyborze typu szkoły 

i kierunku kształcenia niż ci uczęszczający do szkół zawodowych w innych badanych 

powiatach. Należy rozpowszechniać ten wynik badania wśród uczniów gimnazjum, by 

zachęcać ich do wyboru szkół zawodowych.  


