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1. Streszczenie wyników badania w powiecie sierpeckim 

Na terenie powiatu sierpeckiego szkoły ponagimnazjalne zlokalizowane są w trzech miastach: 

Sierpcu, Studzieńcu i Zawidzu Kościelnym. Nauka w liceum jest najpopularniejszą ścieżką 

edukacyjną, szczególnie wybieraną przez dziewczęta. Tuż za nią znajduje się technikum 

z przewagą chłopców. Najmniejszą liczbę uczniów posiadają zasadnicze szkoły zawodowe 

pomimo stosunkowo dużej ich liczby – cztery w powiecie. 

Badani gimnazjaliści poszukują szkoły, która po pierwsze da im konkretny zawód, po drugie – 

umożliwi dalszą edukację. W takiej sytuacji technikum jawi się jako najlepsza alternatywa, która 

łączy oba wymagania. Sierpecka młodzież w większości (84%) deklaruje, że szuka szkoły 

oferującej wybrany zawód. Wybór zawodu oferowanego w konkretnej szkole stanowi wyjście 

tylko dla co szóstego badanego. Można wnioskować, że młodzież wie czego chce, i jest w stanie 

poświęcić swój czas wolny na osiągnięcie zamierzonego celu. Potwierdzeniem są wyniki 

badania, mówiące o dużej mobilności badanych, którzy są zdecydowani aby więcej czasu 

poświęcić na dojazdy oraz opuścić dom rodzinny na poczet edukacji w szkole o wyższej 

renomie. 

Siedmiu na dziesięciu badanych gimnazjalistów podjęło już decyzję w jakiej szkole będzie 

kontynuować edukację. Prawie co drugi gimnazjalista wybiera się do liceum ogólnokształcącego, 

co trzeci do technikum, a co szósty do zasadniczej szkoły zawodowej (odpowiednio 49%, 36% 

i 15% wskazań). Co ciekawe, w porównaniu do pozostałych powiatów objętych badaniem, 

sierpeccy gimnazjaliści wykazują największe zainteresowanie szkołami 

zawodowymi. Pod uwagę brane są zarówno technika, jak i zasadnicze szkoły zawodowe. 

Pomimo, że zainteresowanie liceami jest duże, to w porównaniu z innymi powiatami, liczba osób 

planujących kontynuację nauki w szkołach zawodowych stanowi ewenement. Może to być 

również pochodną dużej liczby tego typu szkół w powiecie. 

W wielu aspektach powiat sierpecki odzwierciedla cechy charakterystyczne dla tzw. powiatów 

ziemskich, które poddano badaniu. W badaniu gimnazjalistów znalazła się praktycznie równa 

reprezentacja kobiet i mężczyzn. Podział ze względu na typ miejsca zamieszkania miasto/wieś, 

nie uzyskał takiej proporcjonalności, co nie powinno dziwić, ze względu na dużą ilość wsi 

wchodzących w skład powiatu. W efekcie gimnazjaliści zamieszkujący tereny wiejskie 

reprezentują 83,5% badanej populacji. W związku z powyższym wielu uczniów zmuszonych jest 

do dojazdów do gimnazjów, co czyni 69% sierpeckich badanych. W przypadku uczestnictwa 

w zajęciach pozalekcyjnych, sierpeccy gimnazjaliści wypadają trochę słabiej niż łączny odsetek 

odpowiedzi dla wszystkich badanych powiatów, bowiem 55% sierpeckich badanych uczęszcza 

na przynajmniej jedno zajęcie pozalekcyjne, gdy dla ogółu badanych odsetek ten wynosi 

58,5%, co może się wiązać z koniecznością dojazdów. Warto jednak odnotować iż, uczniowie 

gimnazjów z powiatu sierpeckiego posiadają optymistyczny pogląd na sytuację materialną 

swojej rodziny, porównywalną do oceny wydanej przez gimnazjalistów ze Stolicy.  

Warto odnotować jeszcze jedną specyfikę powiatu sierpeckiego, odróżniającą go od pozostałych 

badanych lokalizacji. Cechą wyróżniającą sierpeckich gimnazjalistów są plany podjęcia studiów 

wyższych. Specyfiką powiatu jest fakt, iż 70% badanych uczniów planuje iść na studia 

wyższe bez względu na wykształcenie rodziców. W wielu z badanych powiatów takie 

plany korelowały z wykształceniem rodziców: dzieci rodziców z wyższym wykształceniem 

częściej wybierały się na studia. 
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Obecni uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych podczas podejmowania edukacji 

kierowali się przede wszystkim chęcią posiadania konkretnego zawodu. Była to najważniejsza 

motywacja dla ¾ badanych. Co drugi uczeń wybrał konkretną szkołę, ponieważ umożliwiała 

edukację w zakresie jego zainteresowań. Ponad połowa badanych uczniów techników oraz 

zasadniczych szkół zawodowych decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej podjęła 

stosunkowo wcześnie: przed rozpoczęciem trzeciej klasy lub w jej połowie. Kontakt z doradcą 

zawodowym miała prawie połowa badanych (47%), co w porównaniu z aktualnymi 

gimnazjalistami stanowi dobry wynik. Najczęściej kontakt taki mieli uczniowie technikum, zaś co 

niepokojące, ¾ uczniów zasadniczych szkół zawodowych nigdy nie spotkała się z doradcą. Co 

warto podkreślić, jest to najwyższy odsetek odpowiedzi potwierdzający kontakt 

z doradcą na tle pozostałych powiatów objętych badaniem. Co ciekawe, można 

domniemywać, że kontakt z doradcą przełożył się na zadowolenie z podjętego wyboru, które 

wynosi aż 64%. W konsekwencji, odsetek osób, które nie zmieniłyby swojej decyzji o wyborze 

zawodu jest najwyższy w całej badanej populacji.  

Uczniowie techników oraz zasadniczych szkół zawodowych posiadają większe doświadczenie 

zawodowe niż ich koledzy ze szkół policealnych i techników uzupełniających. Większość (80%) 

uczniów z pierwszej grupy odbyło staże i praktyki zawodowe w zakładzie pracy oraz sześciu na 

dziesięciu podjęło pracę przynoszącą dochody. Pośród uczniów szkół policealnych oraz 

techników uzupełniających, co czwarty uczestniczył w stażach i praktykach oraz co czwarty 

podejmował pracę zawodową, za którą otrzymywał wynagrodzenie (odpowiednio 26,5%, 

25,6% wskazań). Co ciekawe, pomimo małego doświadczenia zawodowego i złej 

sytuacji na rynku pracy, badani uczniowie optymistycznie patrzą na swoje szanse na 

rynku pracy. Wiara w znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie wyróżnia sierpeckich uczniów 

pośród badanych z pozostałych powiatów uczestniczących w badaniu, tym bardziej, że stopa 

bezrobocia w powiecie jest bardzo wysoka i wynosi 24,8%. Można stawiać hipotezę, że 

optymizm wiąże się z dużą mobilnością: uczniowie sądzą, że jak nie mają pracy w swoim 

powiecie to znajdą go w innym. 

O ile ponad połowa badanych uczniów zamierza kontynuować edukację na poziomie studiów 

wyższych, o tyle nieco ponad jedna trzecia badanych uczniów zasadniczych szkół zawodowych 

planuje iść do szkoły przygotowującej do zdania matury, która otwiera drzwi na studia wyższe. 

Jest to najniższy odsetek odpowiedzi pośród wszystkich badanych powiatów. Posiadając „fach” 

w ręku oraz dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji, młodzież chętniej rozważa 

założenie własnej działalności, szczególnie w branżach popularnych w regionie. Warto jednak 

podkreślić, że założenie własnej działalności jest planem na dalszą przyszłość. Badani jednak 

najpierw chcą zdobyć doświadczenie jako pracownicy, co zostało zauważone podczas badań 

jakościowych: Własna działalność i już mieć ludzi pod sobą. (…) Nie, bo jeszcze wie pan, 

jeszcze takich doświadczeń dużych nie mamy i właśnie chce się tam podszkolić i dopiero później 

tam skoczyć na głębokie wody (uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, powiat sierpecki, IDI). 

Sierpecka młodzież stosunkowo często deklaruje plany wyjazdu do innej miejscowości w celu 

podjęcia nauki oraz pracy. W konsekwencji, badana grupa młodzieży okazuje się być 

stosunkowo mobilna, jednak nie odbiega znacząco od średniej dla powiatów tzw. ziemskich.  
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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 sierpeckiego, 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. 

 

3.2. Opis przebiegu badań 
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3.2.1. Ankiety audytoryjne 

W październiku 2012 roku przeprowadzone zostało badanie uczniów gimnazjów oraz szkół 

zawodowych za pomocą ankiety audytoryjnej.  

Na terenie powiatu sierpeckiego ankietą audytoryjną objęto siedem gimnazjów, w których 

zrealizowano średnio po 20 ankiet. W powiecie sierpeckim wypełniono 143 ankiety, cztery 

spośród nich zostały odrzucone z powodu braku odpowiedzi w kluczowych pytaniach. W efekcie 

analizie poddano 139 ankiety wypełnione przez uczniów gimnazjów.  

Ankietami audytoryjnymi przebadano również uczniów siedmiu szkół zawodowych 

posiadających swoje siedziby na terenie powiatu sierpeckiego. Ankiety zostały wypełnione przez 

uczniów: jednej szkoły policealnej, dwóch techników uzupełniających, dwóch techników oraz 

dwóch zasadniczych szkół zawodowych. Łącznie wypełnionych zostało 136 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 powiatu sierpeckiego. 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 płockiego, którego częścią jest powiat sierpecki, w styczniu 2013 roku 

zrealizowano trzy debaty eksperckie. W pierwszej debacie udział wzięli przedstawiciele służb 

zatrudniania czyli przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z terenu subregionu oraz 

przedstawiciele agencji zatrudnienia (niepubliczne służby zatrudnienia. W kolejnej debacie 

udział wzięli przedstawiciele rynku pracy. Byli to przedstawiciele organizacji pracowniczych  

(ZNP) oraz instytucji zajmującej się doskonaleniem zawodowym. W ostatniej debacie udział 

wzięli przedstawiciele pracodawców. Byli to właściciele lub najwyższe kierownictwo firm 

znaczących z terenu subregionu płockiego.   
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4. Dane o powiecie z Systemu Informacji Oświatowej 

W powiecie sierpeckim funkcjonuje 12 gimnazjów. Ogółem w 2012 roku uczyło się tam 2 010 

gimnazjalistów, w tym 970 dziewcząt (48%). Na terenie powiatu sierpeckiego absolwenci 

gimnazjum w roku szkolnym 2012/13 mogli podjąć naukę w jednym z siedmiu liceów 

ogólnokształcących, liceum profilowanym, pięciu techników i czterech zasadniczych szkół 

zawodowych. W 2012 roku najwięcej osób (1058) uczyło się w liceach, niewiele mniej 

w technikach (995), co jest wyróżniające na tle całego województwa. Najmniej osób uczy się 

w zasadniczych szkołach zawodowych (317). Mniejsza liczba uczniów w zasadniczych szkołach 

zawodowych może dziwić, z uwagi na liczbę placówek funkcjonujących na terenie powiatu. Jest 

to pierwszy sygnał mówiący, że zasadnicze szkoły zawodowe nie są popularną ścieżką 

edukacyjną pośród sierpeckiej młodzieży. W liceach można zauważyć wysoki współczynnik 

feminizacji. Dziewczęta stanowią tam 61% uczniów. Odpowiednio dla techników współczynnik 

ten wynosi już 38%, a dla zasadniczych szkół zawodowych już tylko 21%. Wskazywać to może 

na brak lub mały wybór w ofercie edukacyjnej szkolnictwa zawodowego, które przyciągałyby 

większą liczbę dziewcząt.  

 

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

 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 
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Na terenie powiatu funkcjonuje jedna szkoła specjalna do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną 

niepełnosprawnością.  Jest to szkoła przeznaczona dla uczniów niepełnosprawnych, którzy chcą 

podjąć naukę na poziomie ponadgimnazjalnym. W 2012 roku uczyły się tam 24 osoby, w tym 

10 dziewcząt. 

Wykres 1.  Zdawalność egzaminów w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

 

Źródło: Dane SIO – 2010 rok 

W szkołach znajdujących się na terenie 

powiatu sierpeckiego, w 2010 roku 

(późniejsze dane są niedostępne) maturę 

zdały 502 osoby, w tym 59% stanowiły 

dziewczęta. Szkoły zawodowe umożliwiają 

swoim uczniom zdanie egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

W 2010 roku taki egzamin zdało 296 

osób, w tym 33% stanowiły dziewczęta. 

Ogółem współczynniki zdawalności tych 

egzaminów w powiecie sierpeckim to 85% 

(matura) i 69% (egzamin zawodowy), co 

pozytywnie wyróżnia powiat sierpecki 

pośród pozostałych powiatów objętych 

badaniem.   

Na terenie powiatu działają również szkoły przeznaczone dla absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych. Są to cztery szkoły policealne i trzy technika uzupełniające dla 

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Do szkoły policealnej uczęszczało 112 osób, zaś 

do technikum uzupełniającego 109. Szkoły policealne charakteryzują się wyższym 

współczynnikiem feminizacji. Dziewczęta stanowią tam 48% uczniów, zaś w technikach 

uzupełniających – 22%. Nauka we wszystkich szkołach dla absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych ma charakter zaoczny. 

 

Tabela 1. Lista szkół w powiecie sierpeckim (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 

S
ie

rp
c 

Zespół szkół  

nr 1 w Sierpcu 

Technikum 

w Zespole 
Szkół nr 1 

w Sierpcu 

Technik budownictwa 
 

122 39 

Technik 

informatyk 
60 21 

Technik mechanik 95 20 

Technik ochrony 
środowiska 

110 27 

Technik elektronik 87 20 

Zasadnicza 

Szkoła 
Zawodowa 

Mechanik 

pojazdów 
samochodowych 

94 27 

85% 

69% 

0% 20% 40% 60% 80% 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 

w Zespole 

Szkół nr 1 

w Sierpcu 

Monter instalacji 

i urządzeń 

sanitarnych 

45 25 

Technolog robót 
wykończeniowych 

w budownictwie 

21 brak danych 

Technikum 
uzupełniające 

dla dorosłych 
w Zespole 

Szkół nr 1 

w Sierpcu 

Technik mechanik 

66 9 

Zespół Szkół 

Zawodowych  

Nr 2 w Sierpcu 
 

Szkoła 

Policealna dla 

Dorosłych 

Technik 

administracji 

 
 

41 14 

Technik 

bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

22 12 

Technikum Technik 

ekonomista 
215 92 

Technik 
informatyk 

147 58 

Technik spedytor 16 brak danych 

Technikum 
Uzupełniające 

dla Dorosłych 

Technik 
handlowiec 

8 8 

Technik 

technologii 
żywności 

8 4 

Zasadnicza 

Szkoła 
Zawodowa 

Cukiernik  20 3 

Fryzjer 23 7 

Kucharz małej 

gastronomii 
6 1 

Lakiernik 2 8 

Sprzedawca 16 9 

Stolarz 3 3 

Elektromechanik 11 brak danych 

Elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

1 brak danych 

Elektryk 2 brak danych 

Mechanik 

pojazdów 
samochodowych 

13 brak danych 

Piekarz 1 brak danych 

Rzeźnik-wędliniarz 4 brak danych 
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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 

Ślusarz 2 brak danych 

Specjalny 

Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy 

Zasadnicza 

Szkoła 
Zawodowa 

Specjalna 

Kucharz małej 

gastronomii 
8 2 

Mechanik 
pojazdów 

samochodowych 

10 2 

Piekarz 1 1 

S
tu

d
zi

e
n
ie

c 

Zespół Szkół 
Centrum 

Kształcenia 
Rolniczego 

w Studzieńcu 

 

Zasadnicza 
Szkoła 

Zawodowa 
w Studzieńcu 

Kucharz małej 
gastronomii 

7 10 

Rolnik 
17 8 

Technikum 

w Studzieńcu 

Technik rolnik 71 9 

Technik żywienia 
i gospodarstwa 

domowego 

58 38 

Technikum 

Uzupełniające 
w Studzieńcu 

Technik rolnik 52 10 

Technik żywienia 
i gospodarstwa 

domowego 

10 brak danych 

Szkoła 
Policealna 

w Studzieńcu 

Technik rolnik 
90 33 

Z
a
w

id
z 

K
o
śc

ie
ln

y
 Zespół Szkół 

Samorządowych 

w Zawidzu 
Kościelnym 

Technikum Technik 
ekonomista 

17 brak danych 

Źródło: Dane SIO stan na 30 września 2011r. 

 

Ogółem największym zainteresowaniem uczniów powiatu sierpeckiego (licząc liczbą 

absolwentów w 2011 roku) cieszyły się kierunki technik ekonomista (92 absolwentów) oraz 

technik informatyk (78), oba nauczane w technikach. Na kolejnych miejscach znajdują się 

technik rolnik (52), technik budownictwa (39), technik żywienia i gospodarstwa (38) oraz 

technik mechanik (36). Wszyscy technicy żywienia i gospodarstwa oraz budownictwa są 

absolwentami techników. Wykształcenie techniczne rolnicze większość absolwentów zdobyła 

w szkołach policealnych (33). Najwięcej techników mechaników ukończyło technikum (27), 

kolejne 9 osób ukończyło technikum uzupełniające. Absolwenci powyższych kierunków stanowią 

59% łącznej liczby absolwentów sierpeckich szkół zawodowych. 

 

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

Zawód 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

absolwentów 

Technik ekonomista 232 92 

Technik informatyk 242 78 
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Zawód 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

absolwentów 

Technik rolnik 230 52 

Technik budownictwa 122 39 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 68 38 

Technik mechanik 176 36 

Mechanik pojazdów samochodowych 117 29 

Zarządzanie informacją 18 29 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 45 25 

Technik elektronik 60 21 

Kształtowanie środowiska brak danych 20 

Technik ochrony środowiska 87 20 

Technik administracji 41 14 

Kucharz małej gastronomii 21 13 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 35 12 

Sprzedawca 16 9 

Lakiernik 2 8 

Rolnik 17 8 

Technik handlowiec 8 8 

Fryzjer 23 7 

Technik technologii żywności 8 4 

Cukiernik 20 3 

Stolarz 3 3 

Piekarz 2 1 

Ekonomiczno-administracyjny 35 brak danych 

Elektromechanik 11 brak danych 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 1 brak danych 

Elektryk 2 brak danych 

Rzeźnik-wędliniarz 4 brak danych 

Ślusarz 2 brak danych 

Technik spedytor 16 brak danych 

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 21 brak danych 

Usługowo-gospodarczy 44 brak danych 

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

By móc dobrze scharakteryzować wybory edukacyjne uczniów z powiatu sierpeckiego trzeba 

poznać kontekst społeczno-gospodarczy w jakim zapadają te decyzje. W grudniu 2012 roku 

odnotowano stopę bezrobocia dla Polski na poziomie 13,4%. Dla województw mazowieckiego 

wskaźnik ten wyniósł 10,8%, więc był nieco lepszy. Źle na tym tle wypada sytuacja w powiecie 

sierpeckim. Stopa bezrobocia w grudniu 2012 roku to 24,8%. Jest to najwyższy wskaźnik 

bezrobocia w całym subregionie płockim. W grudniu 2012 r. stopa bezrobocia w pozostałych 

powiatach tego subregionu wyniosła: 12,6% dla miasta Płock, 21,2% dla powiatu płockiego 

oraz 22,7% dla powiatu gostynińskiego. Nieco lepiej wygląda sytuacja powiatu sierpeckiego 

liczona wzrostem liczby bezrobotnych w stosunku do grudnia 2011 roku. W powiecie wzrost 

bezrobocia wyniósł 8,8%, gdy dla całego województwa wartość ta wyniosła 10,2%. Bezrobocie 

w powiecie sierpeckim charakteryzuje się wysokim odsetkiem ludzi młodych tj. do 34 roku życia 

- 52,8% wśród ogółu bezrobotnych. W grupie wiekowej 18-24, odsetek ten wynosi 23,2%, 

jednocześnie w pierwszym półroczu 2012 roku (aktualniejsze dane nie są dostępne) na 

sierpeckim rynku pracy, sytuacja absolwentów nie wygląda najgorzej. Liczba zarejestrowanych 

absolwentów wynosi 114 ogółem, w tym 74 kobiety, co stanowi 1,8% do ogółu bezrobotnych. 

Żaden spośród  zawodów nie wyróżnia się pod względem trudności w znalezieniu pracy.  

Przeprowadzone badania jakościowe potwierdzają złą sytuacje na rynku pracy. Zarówno 

uczniowie jak i ich rodzice przyznają, że w większości zawodów pracy trzeba będzie szukać poza 

powiatem. Najczęściej wymienianymi miastami, w których można znaleźć pracę jest Płock oraz 

Warszawa: Ja tak myślę, że już w Płocku to może i by coś się znalazło. Okolice Warszawy może. 

(uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, powiat sierpecki, IDI). Zdaniem badanych wyjątek 

stanowi branża budowlana. W jej przypadku nadal istnieje szansa na znalezienie pracy 

w najbliższej okolicy. Jednak wśród badanych panuje przekonanie, że w najbliższym czasie 

także osoby pracujące w tej branży będą się spotykały z coraz większymi problemami ze 

znalezieniem zatrudnienia. 

Nie najlepsza sytuacja na rynku pracy sprawia, że młodzi ludzie bardzo chętnie mówią o tym, że 

chcieliby znaleźć pracę poza granicami Polski. Przywołują tu przykłady znajomych i krewnych, 

którzy pracują w innych krajach, jako wzory osób, którym udało się znaleźć pracę. 

W wypowiedziach badanych często pojawia się motyw migracji, zarówno wewnątrzkrajowej jak 

i zagranicznej. Młodzież z reguły ma poczucie, że w rodzinnych stronach nic nie osiągnie. 

Niewiele osób w trakcie wywiadów mówiło o tym, że nie chce wyjeżdżać z powiatu. Z wywiadów 

wynika, że są to osoby bardzo związane ze swoimi rodzinami i stąd ich niechęć do migracji. 

Również bliska odległość Płocka ma wpływ na wybory edukacyjne sierpeckiej młodzieży, co był 

widoczne w wypowiedziach gimnazjalistów i ich rodziców. Przeważnie uczniowie o wysokich 

ambicjach dążą do tego, żeby podjąć naukę w Płocku, gdzie ich zdaniem wybór szkół jest 

większy, a poziom szkół licealnych jest wyższy. Uczniowie szkół zawodowych w swoich 

wypowiedziach powtarzali natomiast, że na terenie powiatu sierpeckiego jest niewielki wybór 

szkół ponadgimnazjalnych. Z jednej strony ograniczony wybór szkół na terenie powiatu, a 

z drugiej niewielka odległość do byłego miasta wojewódzkiego sprawia, że część młodzieży 

decyduje się na kontynuowanie edukacji poza powiatem, w którym mieszkają. W przypadku 

osób, które nie są gotowe na wyjazd, decyzje o wyborze kierunku są wynikiem kompromisu 

między oczekiwaniami a dostępną ofertą edukacyjną. Z tego powodu wybory często stają się 

nieprzemyślane i przypadkowe, nawet w przypadku uczniów, którzy mieli pomysł na swoją 

przyszłość. Za przykład może posłużyć wypowiedź jednego z uczniów: W okolicy nie ma innej 
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takiej szkoły, żeby był taki kierunek, jaki mi odpowiadał. A dalej to nie chciałem. Internat – nie 

chciałem iść (uczeń technikum, powiat sierpecki, IDI). W przypadku tej osoby kluczowe 

znaczenie odegrała niechęć do wyjazdu. 
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6. Wyniki badania ilościowego 

6.1. Badanie wśród uczniów gimnazjów 

6.1.1. Wyobrażenia o różnych szkołach i ich uczniach 

Trzecia klasa stanowi dla gimnazjalistów czas, w którym muszą podjąć pierwsze ważne decyzje 

dotyczące ich przyszłości: w jakim kierunku chcieliby się kształcić i gdzie mogą to osiągnąć. 

Podczas badania za pomocą ankiety audytoryjnej podjęto próbę odtworzenia wizerunku 

poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego,  technikum oraz 

zasadniczej szkoły zawodowej. W opinii sierpeckich gimnazjalistów liceum ogólnokształcące jawi 

się jako szkoła, w której należy się dużo uczyć (83% wskazań gimnazjalistów), równocześnie 

będąc szkołą dla osób, które wiedzą czego chcą od życia (57%). Jednak co czwarty badany 

stwierdził, że liceum jest szkołą dla ludzi, którzy nie mają pomysłu na siebie. Być może liceum 

jest postrzegane, jako dodatkowy czas na zastanowienie się nad tym, co chciałbym robić 

w przyszłości, a możliwość zdania matury otwierająca drogę na studia wyższe utwierdza 

młodzież w tym przekonaniu. Prawie połowa badanych (47%) posiada znajomych, którzy uczą 

się w liceum, a 35% takich znajomości nie posiada. Co ważne, czterech na dziesięciu 

sierpeckich gimnazjalistów (43%) uważa, że po liceum ciężko jest znaleźć pracę, a tylko 18% 

jest odmiennego zdania.  

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

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=139) 

 

W opinii badanych gimnazjalistów największym atutem technikum jest przeświadczenie, że po 

ukończeniu tej szkoły łatwo jest znaleźć pracę. Taką odpowiedź wskazała połowa badanych 
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(51%), podczas gdy tylko co czwarty gimnazjalista jest odmiennego zdania. Bardziej sceptyczni 

okazują się być gimnazjaliści zamieszkujący miasta (41%), niż gimnazjaliści wywodzący się 

z terenów wiejskich (20%). Podobny rozkład odpowiedzi pojawił się w kwestii posiadania 

znajomych uczących się w tego typu szkołach. Połowa badanych posiada znajomych uczących 

się w technikum (50%), zaś ¼ takich znajomości nie posiada (25,5%). Prawie połowa 

badanych twierdzi, że technikum jest szkołą dla osób takich jak oni (45%), podczas gdy tylko 

18% gimnazjalistów określa ją jako szkołę nie dla nich. Co ciekawe, co trzeci badany uważa 

technikum za szkołę dla osób, które nie wiedzą, czego chcą od życia i jednocześnie ¼ 

gimnazjalistów uważa ten typ szkoły za wskazany dla osób, które wiedzą czego chcą od życia. 

Wizerunek zasadniczej szkoły zawodowej jest w opozycji  do raczej pozytywnego wizerunku 

liceum ogólnokształcącego. Zdaniem sierpeckich gimnazjalistów jest to szkoła, w której można 

się mało uczyć (86,5%) oraz jest skierowana do osób, które nie mają pomysłu na siebie 

(43,5%). Tylko 6% badanych uważa, że w zasadniczej szkole zawodowej należy się dużo uczyć. 

Ponad połowa badanych uważa, że nie jest to szkoła dla nich (53%). Jak się wydaje, jedynym 

atutem tego typu szkoły ponadgimnazjalnej, jest przekonanie o łatwości w znalezieniu pracy po 

jej ukończeniu (43,5%). Być może brak wiedzy na temat nauki w zasadniczych szkołach 

zawodowych wynika z braku kontaktu z uczniami tych szkół. Czterech na dziesięciu badanych 

twierdzi, że nie posiada kolegów ani koleżanek uczących się w zasadniczej szkole zawodowej, 

zaś 19% badanych gimnazjalistów twierdzi, że takich znajomych posiada.   

Zróżnicowanie wizerunkowe poszczególnych typów szkół tylko pośrednio przenosi się na ich 

uczniów. W opinii gimnazjalistów wszystkie trzy grupy uczniów prezentują się podobnie. 

Najlepiej postrzegani są uczniowie liceów, którzy są zaradni i lubią się uczyć. Uczniowie 

techników są równie zaradni, jednak nieco mniej lubią się uczyć. Grupę osób, które nie lubią się 

uczyć stanowią uczniowie zasadniczych szkół zawodowych. Dodatkowo, w opinii gimnazjalistów, 

są oni mniej zaradni niż uczniowie liceów i techników. W kwestiach takich jak otwartość na 

innych, pewność siebie, wesołość czy towarzyskość, nie występują różnice w postrzeganiu 

wyróżnionych grup uczniów. Co ciekawe, uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych 

lepiej są oceniani przez gimnazjalistki oraz przez uczniów gimnazjów zamieszkujących tereny 

wiejskie. Ich oceny są trochę bardziej przychylne niż gimnazjalistów chłopców oraz 

gimnazjalistów wywodzących się z miast. Można domniemywać, że ocena poszczególnych typów 

szkół ponadgimnazjalnych przenoszona jest przez gimnazjalistów na ich uczniów. Potwierdzało 

by to najkorzystniejszy wizerunek licealistów, umiarkowany – uczniów techników, oraz najmniej 

korzystny – uczniów zasadniczych szkół zawodowych. 

 

6.1.2. Uczeń w toku podejmowania decyzji 

W momencie badania, czyli na początku 

trzeciej klasy gimnazjum, aż 68% 

respondentów podjęło decyzję, w jakiej 

szkole ponadgimnazjalnej zamierza 

kontynuować edukację. Prawie połowa 

zdecydowanych wskazała na liceum 

ogólnokształcące (49%), zaś co trzeci (36%) 

myśli o technikum. Tak duże zainteresowanie 

technikami wyróżnia powiat sierpecki na tle 

pozostałych powiatów objętych badaniem.  

Wykres 3. Czy gimnazjaliści wiedzą do jakiej szkoły 

chcą iść po gimnazjum? 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=139)  
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O nauce w liceum znacznie częściej myślą dziewczynki (62%), zaś o nauce w technikum – 

chłopcy (44%). O nauce w liceum znacznie częściej myślą też uczniowie mieszkający 

w miastach, niż ich koledzy zamieszkujący tereny wiejskie (odpowiednio 71% i 41% wskazań).  

Zasadnicza szkoła zawodowa stanowi cel dla najmniejszej grupy badanych gimnazjalistów 

(15%). Co ważne, gimnazjaliści pochodzący z terenów wiejskich częściej myślą 

o nauce w technikum (45%), niż uczniowie wywodzący się z miast (9%). Na naukę 

w zasadniczej szkole zawodowej zdecydowanych jest 21% gimnazjalistów z miast i tylko 14% 

gimnazjalistów zamieszkujących tereny miejskie.  

W grupie osób, która nie podjęła jeszcze decyzji, najwięcej gimnazjalistów wskazuje, że myśli 

o technikum (35%) i liceum (18%), a tylko niewielka część o zasadniczej szkole zawodowej 

(7%). Co czwarty uczeń nie może się zdecydować między technikum a liceum 

ogólnokształcącym (25%). Wybór między technikum a zasadniczą szkołą zawodową rozważa 

9% badanych gimnazjalistów. 

Znacząca większość uczniów myślących o podjęciu nauki w technikum lub zasadniczej szkole 

zawodowej twierdzi, że szuka szkoły, która będzie posiadała interesujący ich zawód (84%). 

Tylko co szósty najpierw chce wybrać sobie szkołę, a dopiero po podjęciu tej decyzji wybierać 

jeden z zawodów, jakie oferuje dana placówka (16%).  Oznacza to, że sierpeccy gimnazjaliści, 

przedkładają możliwość nauki w wybranym zawodzie nad naukę „czegokolwiek” w najbliższej 

placówce. 

Podczas badania zapytano gimnazjalistów, czym kierują się podczas podejmowania decyzji 

o swojej dalszej edukacji. Dla sierpeckich uczniów gimnazjów równie istotne okazały się być trzy 

czynniki. Na pierwszym miejscu ex-aequo „szkoła ma dawać konkretny zawód”, „szkoła musi 

umożliwiać dalszą naukę” (oba po 34% wskazań). Uzyskanie konkretnego zawodu jest 

szczególnie istotne dla uczniów mieszkających na terenach wiejskich (40% wskazało tę 

odpowiedź jako najważniejszą). Umożliwienie przez szkołę dalszej nauki jest szczególnie ważne 

dla dziewcząt (45%) oraz gimnazjalistów mieszkających w miastach (56%), podczas gdy tylko 

co piąty chłopiec wskazał na tę odpowiedź jako najważniejszą (22%) oraz co czwarty 

gimnazjalista zamieszkujący tereny wiejskie (27%). Kolejny istotny czynnik mówi, że szkoła 

musi być na takim poziomie, aby uczniowie sobie w niej poradzili (29% wskazań ogółu 

badanych).   

Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły, gimnazjaliści poszukują informacji w różnych 

źródłach. Przeciętnie gimnazjaliści korzystali z 3,5 źródeł. Najczęściej wybieranym źródłem 

informacji są strony internetowe szkół (74%), koledzy i koleżanki (63%), foldery i ulotki (50%) 

oraz rodzeństwo (37%). Co trzeci uczeń odwiedził lub planuje odwiedzić szkoły, które go 

interesują (34%). W opinii sierpeckich gimnazjalistów, podczas poszukiwania informacji na 

temat szkół oraz ich ofert, najmniej przydatne okazały się być Szkolne Ośrodki Kariery – tylko 

1,3% gimnazjalistów skorzystało z tego źródła. Nauczyciele z gimnazjum stanowią źródło 

informacji dla 8% badanych. Oznacza to, że szkoła nie pomaga uczniom w sposób znaczący 

podjąć decyzję odnośnie ich przyszłej edukacji.  

Podejmując decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, uczniowie proszą o radę osoby 

z najbliższego otoczenia. Sierpeccy gimnazjaliści najbardziej liczą się z opiniami i wskazówkami 

swoich rodziców (68% wskazań). Następni w kolejności są koledzy i koleżanki (26%), 

rodzeństwo (21%) oraz nauczyciele (20%). Oznacza to, iż pomimo, że rodzice nie stanowią 
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istotnego źródła wiedzy o szkołach (31%), są znaczącymi osobami podczas podejmowania 

decyzji.  

W systemie edukacji, funkcję doradczą i pomocową w tego typu sytuacjach powinien spełniać 

doradca zawodowy. Jak wynika z deklaracji sierpeckich gimnazjalistów, tylko jeden na dziesięciu 

miał kontakt z doradcą zawodowym, co stanowi niepokojący wynik. Spotkanie najczęściej 

przybierało postać serii zajęć poświęconych wyborowi zawodu lub kierunku dalszego kształcenia 

(40%), co trzeci gimnazjalista rozwiązywał test (35%). Dla 31% gimnazjalistów spotkanie miało 

postać jednorazowej „pogadanki” w klasie, a tylko 23% odbyło indywidualne rozmowy 

z doradcą. Nie powinno więc dziwić, iż gimnazjaliści poszukują informacji o szkołach i pomocy 

przy podjęciu decyzji u innych osób.  

 

Dziewięciu na dziesięciu uczniów, już na 

początku trzeciej klasy gimnazjum 

planuje, że będzie zdawało maturę, zaś 

na studia chce się wybrać prawie ¾ 

badanych gimnazjalistów. Zarówno 

zdawanie matury, jak i następujące po 

tym studia częściej planują dziewczęta. 

Jest to odpowiednio 96% i 85% 

uczennic.  

Wykres 4. Uczniowie planujący zdanie matury i pójście na 

studia. 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=139)  

Powyższe dane stanowią potwierdzenie dla wcześniejszych wyników analiz mówiących, że dla 

dziewcząt oraz mieszkańców miast możliwość kontynuowania nauki ma duże znaczenie.  

 

6.1.3. Skłonność do migracji i długich dojazdów 

Powiat sierpecki stanowi przykład tzw. powiatu ziemskiego, na którego terenie szkoły 

ponadgimnazjalne znajdują się w trzech miejscowościach: Sierpcu, Studzieńcu oraz Zawidzu 

Kościelnym. Młodzież zamieszkująca tereny wiejskie zmuszona jest do dojazdów do szkoły do 

innej miejscowości. W badanej próbie gimnazjalistów, aż 61% badanych deklaruje taką 

gotowość. Deklarację taką składa 74% uczniów pochodzących z terenów wiejskich, a już tylko 

24% z miasta. Co ciekawe, w badaniach jakościowych gimnazjaliści nie kryli, iż rozważają także 

naukę w oddalonym o ok. 40km Płocku, a nawet w Warszawie. Przeciętny czas, który uczniowie 

są w stanie poświęcić na dojazd do szkoły, wynosi 50 min., a więc nieco mniej niż dojazd do 

Płocka. Połowa uczniów nie chce dojeżdżać dłużej niż 45 min. Wartość średnia jest zawyżona 

przez pojedyncze osoby, które deklarują znacznie dłuższe czasy podróży. Osoby zamieszkałe na 

wsi oraz chłopcy częściej deklarują dłuższe czasy podróży. 

Opuszczenie domu rodzinnego na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej planuje co piąty 

badany (21%), a 22% jeszcze nie podjęło w tej kwestii żadnej decyzji. Prawie co trzecia osoba 

zdecydowana na wyjazd z domu rodzinnego deklaruje, że zamieszka w internacie przy szkole 

(31%). Na stancję wybiera się 28% badanych, a co piąty planuje zamieszkać u krewnych 

(20%). Gimnazjalistki najczęściej deklarują przeprowadzkę do internatu przy szkole (38%), zaś 

co trzeci ich kolega myśli o stancji lub o zamieszkaniu u krewnych (obie odpowiedzi wskazało po 

33,3% badanych chłopców). 
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Powyższe dane wskazują, że sierpecka młodzież charakteryzuje się stosunkowo dużą 

mobilnością. Osoby, które nie chcą wybierać wyłącznie z oferty edukacyjnej proponowanej 

w powiecie, zastanawiają się nad wyjazdem do większych miast na przykład Płocka lub 

Warszawy, posiadających bogatszą ofertę. Badanie jakościowe pokazało, że młodzież chciałby 

opuścić dotychczasowe środowisko i zaznać „czegoś nowego”. Płock jawi im się jako miasto 

o dużo większych możliwościach, gdzie mogą spełniać swoje aspiracje – nie tylko edukacyjne: 

Płock, no a że chcę się tam rozwijać sportowo-muzycznie, bo gram w siatkówkę od siedmiu lat 

i na gitarze gram też pięć lat i takie to też, że tam jest drużyna siatkarska i tam jest Wisła Płock 

w piłkę ręczną, też bardzo lubię i to też jakiś, w jakiś sposób mi pomaga wybrać tę szkołę 

(uczeń gimnazjum, powiat sierpecki, IDI). 

 

6.2. Badanie wśród uczniów szkół zawodowych 

6.2.1. Dokonane wybory 

Posiadanie konkretnego zawodu stanowi najczęściej wskazywany powód dla którego badani 

uczniowie dokonali wyboru konkretnego typu szkoły. Takiej odpowiedzi udzieliło ¾ 

respondentów. Oznacza to, że badanym zależy na posiadaniu konkretnych kwalifikacji 

i umiejętności, które można osiągnąć dzięki szkołom zawodowym. 

 

Rysunek 1. Najważniejsze argumenty za wyborem szkoły 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=136) 

Możliwość nauki zawodu lub 

specjalności w interesującej dziedzinie 

stanowiły istotny argument dla prawie 

połowy ankietowanych. Z kolei 28% 

badanych przyznało, iż zdecydowało 

się na określony typ szkoły, ponieważ 

ich koleżanki i koledzy szli do tej 

szkoły, a tylko 21% zwróciło uwagę na 

dobrą opinię szkoły w okolicy. Bliskość 

od miejsca zamieszkania stanowi atut 

dla 17,5% badanych, a możliwość 

zdania matury otwierającej drogę na 

studia liczy się dla co szóstego 

badanego.   

Uczniowie szkół zawodowych z powiatu sierpeckiego wydają się być usatysfakcjonowani 

dokonanym wyborem, ponieważ 64% z nich powtórzyłoby swoją decyzję. Tylko co szósty 

badany zmieniłby typ szkoły, gdyby zaistniała taka możliwość. Najbardziej zadowoleni z podjętej 

decyzji są uczniowie techników uzupełniających – 93% z nich, ponownie wybrałaby ten typ 

szkoły. Większość (67%) z nich wcześniej ukończyła liceum ogólnokształcące, zaś nauka 

w technikum uzupełniającym pozwoli im otrzymać konkretny zawód, co jest istotne dla czterech 

na pięciu badanych. Ówcześnie podjętą decyzję nie powtórzyłby co czwarty uczeń technikum 

oraz  tylko 4% uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Co ważne, pośród uczniów 

techników, powtórzenie swojej decyzji deklaruje ¾ mężczyzn, zaś 76,5% kobiet 

wybrałoby inny typ szkoły ponadgimnazjalnej. 

Największy wpływ na wybór konkretnego kierunku kształcenia ma zgodność zawodu z własnymi 

zainteresowaniami (55%) oraz przekonanie, że łatwo w tym zawodzie o pracę (48%). Czterech 

•Po ukończeniu tej szkoły 
będę miał(a) już konkretny 
zawód 

75% 

•Tu mogę się uczyć 
zawodu/specjalności, 
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na dziesięciu badanych twierdzi, że posiada zdolności do wykonywania tego zawodu (41%). 

Największym zadowoleniem z podjętej drogi kształcenia wykazują się uczniowie techników 

uzupełniających, którzy w większości (71%) powtórzyliby podjętą decyzję. Jedynie uczniowie 

techników są mniej przekonani o słuszności wyboru określonego kierunku kształcenia – 22% 

spośród nich nie powtórzyłaby swojej decyzji. Co ciekawe, czterech na pięciu mężczyzn 

uczących się w technikum ponownie wybrałaby aktualny kierunek kształcenia, a tylko 17% 

zmieniłoby swój wybór. W przypadku uczennic technikum, w równiej mierze powtórzyłyby jak 

i zmieniły ówcześnie podjętą decyzję (w obu przypadkach po 44% wskazań). 

Badani uczniowie, przed podjęciem decyzji o wyborze drogi edukacyjnej, skorzystali średnio 

z 2,3 źródeł informacji, czyli z mniejszej ilości, niż zadeklarowali aktualni trzecio-gimnazjaliści. 

Jednak ta rozbieżność może być pochodną faktu, że uczniowie szkół zawodowych mówią 

o wyborze szkoły z dużej perspektywy czasu. Najistotniejszymi źródłami informacji dla 

respondentów są koledzy i koleżanki (47%), strony internetowych szkół, ulotki i foldery (w obu 

przypadkach po 40%) oraz przedstawiciele szkół odwiedzający ich poprzednią szkołę (32%). 

Tylko co szósty uczeń odwiedzał szkoły, które go interesowały (16%), a co dziesiąty radził się 

w tej kwestii rodziców (11%). Duży wpływ kolegów na podjętą decyzję potwierdzają badania 

jakościowe. Rozmówcy wskazywali, że często wybór szkoły stanowił grupowy trend: po prostu 

z tych ludzi, których znam, z rówieśników przeważnie każdy przychodził do tej szkoły (uczeń 

zasadniczej szkoły zawodowej, powiat sierpecki, IDI).  

Mniej niż połowa badanych (47%) miała kontakt z doradcą zawodowym, co stanowi dużo lepszy 

wynik, niż w przypadku aktualnych gimnazjalistów. Pośród badanych, najczęściej kontakt 

z doradcą deklarowali uczniowie techników (55%), zaś aż ¾ uczniów zasadniczych szkół 

zawodowych nigdy nie miała styczności z taką osobą. Co powinno zaniepokoić, spotkanie 

najczęściej przybierało postać jednorazowej „pogadanki”: w klasie (45%) lub rozwiązywania 

testu (42%). W serii zajęć poświęconych wyborowi kierunku przyszłego kształcenia 

uczestniczyło 36% badanych, a tylko 23% odbyło indywidualne rozmowy z doradcą. Prawie 

jedna trzecia badanych, która miała kontakt z doradcą, spotkała się z nim trzy razy (32%), zaś 

jeden raz z doradcą spotkało się 28% badanych. Osoby, które nigdy nie miały kontaktu 

z doradcą zawodowym, w większości twierdzą, że nie miały takiej potrzeby (61%), a co piaty 

uczeń nie wiedział o istnieniu takiej osoby. Tylko 14% badanych przyznaje, że nie posiadało 

możliwości spotkania z doradcą.  

Uczniów techników oraz zasadniczych szkół zawodowych zapytano, kiedy podjęli decyzję 

o wyborze szkoły. Okazało się, że schemat czasowy podejmowania decyzji jest porównywalny 

dla obu badanych grup. Jedna trzecia wszystkich uczniów wybrała typ szkoły już na początku 

trzeciej klasy gimnazjum, zaś co piąty uczeń na początku lub w połowie trzeciej klasy (26%). 

Decyzję w późniejszym czasie podjęło 32% badanych uczniów. Co szósty badany zadecydował 

o swoim wyborze przed rozpoczęciem zapisów, a 8% podczas zapisów. Zaledwie 5% badanych 

podjęło decyzję już po otrzymaniu wyników, a 4% znalazło się w szkole zawodowej na skutek 

przeniesienia z innej szkoły po rozpoczęciu roku. Co interesujące, na początku trzeciej klasy 

gimnazjum bardziej zdecydowani byli uczniowie technikum (46%), zaś ich koleżanki podjęły 

decyzję dopiero w pierwszym półroczu (65%). Aż czterech na pięciu uczniów technikum, 

wywodzących się z miast decyzję podjęło już na początku trzeciej klasy, zaś pośród uczniów 

mieszkających na terenach wiejskich było to 28% badanych. W przypadku uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych ani płeć, ani miejsce zamieszkania nie miały istotnego wpływu 

na schemat czasowy podejmowanych decyzji.   
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Ponad połowa badanych (58%) twierdzi, że wybrała naukę w konkretnej szkole, ponieważ 

oferowała zawód, którego badany chciał się uczyć. Bliskość szkoły od domu stanowiła istotny 

argument dla co piątego badanego. Te dwa argumenty były równie istotne dla uczniów szkół 

policealnych (oba po 47% wskazań). Jeden na dziesięciu z ogółu respondentów przyznał, że tak 

naprawdę chciał kształcić się w innym zawodzie jednak nie mógł sobie pozwolić ani na dojazdy, 

ani na przeprowadzkę, więc wybrał zawód z oferty dostępnej „na miejscu”. Dwie trzecie 

uczennic technikum przyznało, że musiały zrezygnować z nauki wymarzonego zawodu, 

ponieważ nie był nauczany w żadnej ze szkół w okolicy, lub tylko w zasadniczych szkołach 

zawodowych, do których badane nie chciały iść. Brak możliwości zdania matury w ZSZ stanowi 

czynnik zniechęcający dla wielu ambitnych osób, które chciałyby połączyć zdobycie zawodu 

z możliwością dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych. Jak już zostało to wykazane 

wcześniej, jest to szczególnie istotny argument dla dziewcząt uczących się w powiecie 

sierpeckim.  

 

6.2.2. Praca zawodowa 

Zdobycie doświadczenia zawodowego za pomocą praktyk i staży w zakładzie pracy 

zadeklarowało 88% badanych uczniów techników i 55% badanych uczniów zasadniczych szkół 

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

praktyką, ani stażem w zakładzie pracy, wykonywało 60% uczniów obu typów szkół. Częściej 

byli to uczniowie techników (68%) i tylko co trzeci badany uczeń zasadniczej szkoły zawodowej. 

Mniej niż połowa badanych (45%) pracowała zarobkowo zgodnie z obecnym kierunkiem 

kształcenia. Praca wszystkich uczniów techników wywodzących się z miast nie była związana 

obecnym kierunkiem kształcenia. Pośród uczniów techników wywodzących się z terenów 

wiejskich, 48% badanych podejmowało pracę zgodną z kierunkiem kształcenia, zaś 52% nie 

związaną z nauczanym zawodem. Wątek trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie został 

podjęty podczas badań jakościowych. Jeden z rozmówców, otwarcie przyznał, że często praca 

zarobkowa nie jest związana z kierunkiem kształcenia: znam dużo znajomych, mam dużo 

kolegów, którzy ukończyli tę szkołę, tego mechanika i na przykład się zajmują czymś innym. Na 

przykład mam kumpla, mam kolegę, który skończył mechanika a się zajmuje budowlanką 

(uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, powiat sierpecki, IDI). 

Wykres 5. Podejmowanie pracy zarobkowej przez uczniów 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna (n=80) 

 

Tylko 27% uczniów szkół policealnych i techników uzupełniających odbyło praktyki i staże 

w zakładzie pracy. Również co czwarty badany w tej grupie przyznaje, że aktualnie pracuje 

zarobkowo. W grupie osób pracujących zarobkowo tylko 41% badanych przyznaje, że pracuje 

zgodnie z kierunkiem kształcenia. Bardzo niski odsetek osób pracujących zawodowo wydaje się 

efektem dużego poziomu bezrobocia panującego w powiecie – najwyższego w całym 
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subregionie płockim. Ponieważ na lokalnym rynku pracy więcej jest chętnych do pracy niż 

wakatów, osoby z małym doświadczaniem zawodowym są w trudniejszej sytuacji.  

 

6.2.3. Plany na przyszłość 

Najbliższym planem prawie wszystkich uczniów (98%) jest zadawanie egzaminu zawodowego 

na koniec nauki w szkole. Uczniowie techników i techników uzupełniających planują zdawać na 

maturze (jako przedmioty dodatkowe) przede wszystkim wiedzę o społeczeństwie (27%), język 

polski na poziomie rozszerzonym (14%), biologię oraz geografię (w obu przypadkach po 12% 

wskazań). Wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych 38% badanych planuje iść do szkoły 

przygotowującej do zdania matury, zaś 46% nie podjęło jeszcze takiej decyzji. Ponad połowa 

(52%) uczniów szkół policealnych oraz obu typów techników planuje wybrać się na studia 

wyższe i tylko 9% badanych stanowczo odrzuciło taką możliwość. Znacznie częściej na studia 

wybierają się uczniowie techników oraz szkół policealnych (odpowiednio 57% i 53%).  

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

 

Źródło: Ankieta audytoryjna (n=106) 

 

Czterech na dziesięciu uczniów (42%) zdecydowałoby się na naukę poza miejscem 

zamieszkania. Taką decyzję częściej skłonni są podjąć uczniowie techników (55%) oraz 

uczniowie szkół policealnych (41%). Pośród uczniów szkół policealnych większą skłonność do 

migracji w celu nauki wykazują osoby wywodzące się z miast (100%).  

Prawie ¾ badanych skłonna jest przenieść się do innej miejscowości w celu podjęcia dobrej 

pracy, co nie powinno dziwić, z uwagi na wysoki poziom bezrobocia na lokalnym rynku pracy. 

Tylko co piąty badany zdecydowany jest na wyjazd za granicę, a co trzeci nie potrafi podjąć 

ostatecznej decyzji. Dla prawie wszystkich osób, celem wyjazdu za granicę jest praca 

zarobkowa.    

Powyższe dane wskazują, że sierpeccy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wykazują się 

stosunkowo dużą mobilnością wewnątrzkrajową. Zarówno dojazd do innej miejscowości w celu 

nauki lub pracy, jak i przeprowadzka nie stanowią dla badanych problemu. Oznacza to, iż 

młodzi ludzie są świadomi, że lokalny rynek pracy nie jest w stanie zaoferować im miejsc pracy, 

jakich by sobie życzyli. Nie stanowi również dobrej areny dla spełnienia ich aspiracji 
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edukacyjnych oraz zawodowych. W wywiadach jakościowych sierpecka młodzież częściej 

deklarowała, że chętnie wyjechałaby poza granice kraju w celu podjęcia pracy. Główną 

motywacją okazało się być wyższe wynagrodzenie: No za granicę bardzo chciałbym wyjechać. 

No tata tam pracuje. Niezłe zarobki. Też chciałbym tam. (uczeń technikum, powiat sierpecki, 

IDI).  

W hierarchii cech, jakie powinna posiadać praca pierwszeństwo mają wysokie zarobki. Jest to 

najistotniejszy atrybut pracy dla co piątego badanego (74%). Na kolejnych miejscach znajdują 

się dobra atmosfera pracy (55%), możliwość rozwoju zawodowego (39%) oraz awansu (35%). 

Oznacza to, że finansowa strona pracy jest równie ważna w kraju, jak i za granicą.  

Szanse na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie jako bardzo duże ocenia zaledwie 9% 

badanych, jako duże 33%, jako ani duże ani małe 44%, raczej małe 9%, zaś jako bardzo małe 

4%. Najbardziej przekonani o swoich szansach na rynku pracy są uczniowie zasadniczych szkół 

zawodowych (69%). Gotowość zmiany zawodu na inny niż ten, w którym badany się kształci, 

deklaruje zdecydowanie 16%, a raczej 38%. Raczej niechętnie zawód zmieniło by 29% 

badanych, a zdecydowanie niechętnie 18%. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych wydają 

się być najmniej elastyczni wobec potrzeb rynku pracy – dwóch na trzech uczniów zasadniczych 

szkół zawodowych nie zmieniłoby wyuczonego zawodu na inny. Pośród uczniów techników 

większą elastycznością wykazują się dziewczęta (77%). 

 



 

7. Rekomendacje 

 Szkolne Ośrodki Kariery oraz nauczyciele nie pomagają uczniom w procesie 

podejmowania decyzji o wyborze typu szkoły ponadgimnazjalnej. W związku 

z powyższym, rekomendujemy zwiększenie wpływu szkoły na podejmowane przez ich 

uczniów decyzje. Nauczyciele powinni bardziej angażować się w sprawy uczniów 

również edukując rodziców, żeby ci stali się istotnym źródłem wiedzy o szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

 Pomimo stosunkowo wielu (czterech) zasadniczych szkół zawodowych liczba uczniów 

tych szkół w powiecie jest niska. Szkoły oferują tożsame zawody i kierunki kształcenia. 

W związku z powyższym, zalecamy zróżnicowanie kierunków kształcenia oraz zawodów. 

Szczególnie warto rozważyć poszerzenie oferty dla dziewcząt. Dzięki takim zmianom, 

szkoły zyskają na atrakcyjności w oczach młodzieży, która wyróżnia się przychylnym 

nastawieniem do szkół zawodowych. 

 Sierpecka młodzież wykazuje duże zainteresowanie szkołami zawodowymi. Ich 

popularność wynika w dużej mierze z możliwości uzyskania konkretnego zawodu oraz 

w przypadku technikum: umożliwienia dalszej edukacji. W związku z tym warto 

zainwestować w promocję szkół zawodowych jako odpowiadających na potrzeby 

uczniów. Należy większą uwagę poświecić zajęciom praktycznym, żeby absolwenci 

posiadali specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny. 


