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Koncepcja badania  

W całym cyklu trwania projektu (5 lat) „Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy 

model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego” badaniem zostanie objętych 2500 osób, czyli około 500 osób rocznie 

zarówno uczniów jak i rodziców. W rzeczywistości należy mówić o dwóch przedsięwzięciach 

badawczych obejmujących uczniów i rodziców różniących się doborem narzędzi i schematem 

doboru próby. Jednocześnie oba badania mały charakter komplementarny i prowadzone są w 

celu diagnozy potrzeb i aspiracji edukacyjnych  mieszkańców Białegostoku. W badaniach 

realizowanych w 2017 roku przebadano 440 uczniów i 60 rodziców. W 2018 roku w badaniu 

uzyskano 460 wypełnionych prawidłowo ankiet  elektronicznych  przez uczniów z III klas 

gimnazjalnych i 96 standaryzowanych kwestionariuszy papierowych wypełnionych przez 

rodziców uczniów kończących gimnazja. Z powodu likwidacji gimnazjów, w roku bieżącym, 

badani byli zarówno uczniowie kończący III klasy gimnazjalne i ci którzy opuszczali szkoły 

podstawowe kończąc VIII klasy. W obu przypadkach mamy bowiem do czynienia z młodzieżą 

podejmującą decyzje odnośnie wyboru ścieżki dydaktycznej, która w znacznym stopniu będzie 

determinowała późniejszy wybór zawodu. Po wygaszeniu gimnazjów, w kolejnych edycjach 

ankietowani będą wyłącznie uczniowie kończący szkoły podstawowe i ich rodzice. 

Na etapie konceptualizacji badań założono, że rodzice są tymi osobami, które z 

różnych względów pełnią ważną rolę w procesie podejmowania w kształtowaniu się aspiracji i 

potrzeb edukacyjnych swoich dzieci. Kwestia stopnia w jakim rodzice wpływają na  decyzji o 

wyborze ścieżki edukacyjnej  zawodowej dzieci była jedną z kwestii podlegających badaniom.  

Pytania badawcze 

Ponieważ badania z 2019 roku stanowią część tego samego, posiadającego szersze 

ramy czasowe, przedsięwzięcia badawczego, koncepcja badań i ich przedmiot nie uległy 

zmianie w porównaniu do edycji z lat poprzednich. Umożliwia to porównywanie wyników 

badań z kolejnych lat, śledzenie ewentualnych zmian w zakresie potrzeb i aspiracji 

edukacyjnych i obserwację trendów w tym zakresie w przeciągu 5-ci letniego trwania projektu. 

W badaniach przeprowadzonych w 2019 dodano moduł pytań pozwalających na 

diagnozowanie aspiracji ogólnych uczniów odnoszących się do różnych sfer życia. 

Rozpoznanie aspiracji ogólnych ma umożliwić umiejscowienie aspiracji edukacyjnych i 

zawodowych na tle pozostałych dążeń młodzieży. Przedstawione poniżej pytania badawcze 

wynikają z  głównych kwestii podlegających badaniu dotyczących potrzeb i aspiracji 
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mieszkańców BOF. W obydwu badaniach- uczniów i rodziców postawiono te same pytania 

badawcze, po to by uzyskać możliwie pełny obraz badanego zagadnienia.  

Jakie są plany kontynuowania kształcenia po ukończeniu gimnazjum uczniów III klas 

gimnazjów? 

Jak jest stosunek uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy? 

Jakie rodzaje szkół wybierają uczniowie? Wybór  jakich szkół doradzają swoim dzieciom 

rodzice? 

Jak oceniana jest oferta kształcenia zawodowego na obszarze BOF? 

Jakie są wady i zalety oraz społeczny wizerunek różnych typów szkół ponadgimnazjalych w 

opinii uczniów i rodziców? 

Jakie czynniki i osoby wpływają na decyzję o wyborze szkoły ponad gimnazjalnej. Jak  

oceniane jest oddziaływanie doradztwa zawodowego prowadzonego w gimnazjum? 

Jakie są potrzeby i aspiracje zawodowe odnośnie wykonywania w przyszłości pracy 

zawodowej? 

Jakie są aspiracje ogólne badanych, odnoszące się do najważniejszych celów i dążeń 

życiowych? Jakie jest miejsce aspiracji edukacyjnych i zawodowych na tle aspiracji 

odnoszących się do innych sfer życia?  

 

Metodologia badania 

Badanie miało charakter ilościowy. Wykorzystano metodę wywiadu zużyciem 

narzędzi standaryzowanych- różnych rodzajów ankiet. 

Badania uczniów zostały przeprowadzone z użyciem ankiety on-line (badanie CAWI). 

Kwestionariusz ankiety został zaimplementowany do bezpłatnego narzędzia internetowego 

Lime Survey. Umożliwia ono skonstruowanie ankiety (pytania jednokrotnego i wielokrotnego 

wyboru, pytania otwarte) z uwzględnieniem reguł przejścia. Program generuje link do badania, 

który umożliwia wypełnienie ankiety na platformie badawczej. Wyniki w formie danych 

surowych  program generuje w postaci bazy Excel. 

Ze względu na dostępność badanych i kwestie praktyczne związane z 

przeprowadzaniem ankiet badania przeprowadzono w szkolnych pracowniach komputerowych 

pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli lub członków zespołu badawczego. 

Badanie rodziców również przeprowadzono ankiety on-line (badanie CAWI) , linki 

do ankiety udostępniano rodzicom podczas spotkań z wychowawcami klas III gimnazjów z 

obszaru BOF. Dane zostały następnie ujęte w bazę danych i poddane analizie statystycznej. 
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 Badania z 2017, 2018 i 2019 roku oparto na tych samych wskaźnikach i 

narzędziach  badawczych. Niewielkie różnice w ankietach były związane z aktualizacją nazw 

szkół, które ze szkół zawodowych stały się szkołami branżowymi I stopnia. Nowa 

nomenklatura została, jak się wydaje już przyswojona przez uczniów. W kwestionariuszach 

przeznaczonych dla rodziców, w celu ułatwienia stosowano obie nazwy.  W dwóch pierwszych 

edycjach badania prowadzono w I i II kwartale. W bieżącym roku, ze względu na strajk 

nauczycieli i problemy z realizacją próby badawczej badania rodziców były prowadzone w II, 

III i IV kwartale. 

 

Schemat doboru próby i realizacja próby badawczej 

 

Badaniu podlegali uczniowie III klas gimnazjum i uczniowie kończący VIII klasy 

szkół podstawowych zamieszkujący na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W 

badaniu uczniów zastosowano warstwowo- losowy sposób wyłaniania próby badawczej. Z 

przyczyn praktycznych zdecydowano, aby uczniów badać wraz z całymi klasami.  

W drugim badaniu uczestniczyli rodzice dzieci z terenu BOF, które w roku badania 

kończyły edukację w gimnazjach. Wielkość próby określono na 100 osób. Dobór próby był 

utrudniony z powodu trudności w bezpośrednim dotarciu do badanych. Ankiety audytoryjne 

przekazywano badanym za pośrednictwem szkół. Akceptowanym skutkiem był brak pełnej 

kontroli nad realizacją próby.  

Badania przeprowadzono zgodnie z założeniami. W toku realizacji badań 

terenowych postanowiono zwiększyć nieco wielkości badanych prób, co wpłynęło na 

zwiększenie precyzji oszacowania danych . 
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Aspiracje edukacyjne młodzieży i rodziców  

 

 

Wykres 1. Kontynuowanie nauki po ukończeniu szkoły podstawowej 

 

 

Zdecydowana większość uczniów ankietowanych w 2019 roku (91%) 

zadeklarowała chęć kontynuowania nauki po zakończeniu szkoły. Pozostałe 9% ankietowanych  

chciałoby zakończyć swoją przygodę z edukacją, pomimo obowiązku szkolnego i podjąć pracę 

zarobkową (około 5,9%) lub jej nie podejmować (2,8%). W poprzednich badaniach z 2017 i 

2018 roku odsetki uczniów deklarujących chęć zakończenia nauki po szkole podstawowej 

(gimnazjum) wynosiły tylko nieco ponad 2% badanych. Podobne we wszystkich badaniach 

były powody determinujące przerwanie nauki: chęć zarobkowania i  brak chęci do nauki.  
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Wykres 2. Plany dotyczące kontynuowania nauki 

 

Około ¼ uczniów szkół podstawowych zapytanych w 2019 roku, nie planuje 

podjęcia w przyszłości nauki na wyższej uczelni. Odsetek uczniów udzielających takich 

odpowiedzi w poprzednim latach był nieco niższy i oscylował wokół około 20% osób nie 

deklarowało chęci studiowania. Różnice we wskazaniach uzyskiwanych w kolejnych 

badaniach wynoszące około 5% pozwalają na  stwierdzenie, że zarejestrowano pewną zmianę 

preferencje dotyczące podejmowania nauki na poziomie akademickim wśród młodzieży 

wybierającej szkołę średnią. 

Pozostałe ¾ ankietowanych deklaruje chęć podjęcia studiów (w 2017 i w 2018 roku 

było to około 80 odpowiedzi). Mniejszy w ostatnich badaniach był procent uczniów 

preferujących naukę na „studiach nie wymagających dużego nakładu pracy” i wyniósł on 32% 

(w 2017 takich wskazań było 36%,  a w roku 2018-  38,4%). Można się domyślać, że dla tych 

osób celem jest uzyskanie po prostu wyższego wykształcenia, bez wyraźnych ambicji 

uzyskania solidnej wiedzy i wysokich kwalifikacji. Może to wynikać z niskiej samooceny 

własnych możliwości intelektualnych1 lub też swego rodzaju fetyszyzacji dyplomu studiów 

wyższych, za którą nie idzie rzeczywista chęć nauki i zdobywania kwalifikacji. Odsetek osób  

gotowych jest na zaangażowanie w studiowanie i podjęcie studiów na wymagającym kierunku 

                                                 
1 Analiza wyników badania potwierdza istnienie związku między średnią ocen szkolnych uzyskanych przez ucznia 

a wyborem studiów wymagających nakładu pracy i niewymagających takiego zaangażowania. 
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był podobny jak w poprzednich edycjach i wniósł 42% (wobec 44% w 2017 i 40% w 2018) . 

Te odsetki, wobec precyzji oszacowania danych wynoszącej +/- 4% również nie pozwalają na 

stwierdzenie, że preferencje badanych uczniów istotnie zmieniły się w badanym zakresie.  

 

 

Wykres 3. Stosunek rodziców do dalszej nauki dzieci 

 

Zdecydowana większość rodziców –83,3% (94% w 2018 roku) chciałaby, aby ich 

dziecko ukończyło studia wyższe. To o 9% punktów procentowych więcej niż odsetek 

badanych uczniów deklarujących zamiar podjęcia nauki na którejś z uczelni. Rodzice nieco 

częściej niż uczniowie – o 13 punktów procentowych preferowali podjęcie przez dzieci nauki 

na studiach wymagających dużego nakładu pracy. Większość ankietowanych (48%) wyraziło 

opinię, że przyszłe studia powinny być ambitne i angażujące i wymagać od ich dzieci dużego 

wysiłku. To istotna zmiana w porównaniu do roku 2018 w którym większość rodziców- 57% 

wybrało dla swoich dzieci „studia nie wymagające dużego nakładu pracy. Wówczas wyższe 

wykształcenie w opiniach większości rodziców, jak można było przypuszczać jawiło się jako 

niezbędny warunek zdobycia pożądanego statusu społecznego niż jako droga do rozwoju 

zdolności i zainteresowań czy wiedzy jako wartości autotelicznej. We wszystkich edycjach 

badania  mniejszość stanowili rodzice, którzy nie wyrażali wobec dzieci oczekiwań związanych 

z podjęciem studiów, choć w 2019 roku było ich niemal trzykrotnie więcej (17% w 2019 r. 

wobec około 6% w 2018 r.)   
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Wykres 4. Preferowany poziom studiów  

W 2019 r. , po raz pierwszy do ankiety przeznaczonej dla uczniów dołączono pytanie 

o preferowany poziom studiów. Najwięcej było odpowiedzi „nie wiem” z odsetkiem wskazań 

wynoszącym 39,3%. Najmniej osób deklarowało chęć kontynuowania nauki na III stopniu 

studiów wyższych i zdobycie stopnia doktora- było to tylko 3,2% badanych. Najwięcej osób 

wybierało studia o poziomie magisterskim lub równorzędne- 20,6% a 11% chciałoby 

zakończyć naukę na poziomie licencjackim lub inżynierskim. 

 

 

Wykres 5. Stosunek uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy 

 

Pomimo tego, że aż ¾ badanych uczniów planuje studia, jedynie 53,4% spośród 

nich stwierdziło, że  raczy chętnie (40,6%) lub bardzo chętnie się uczy (12,8%). Około 14% 
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ankietowanych nie potrafiło w jednoznaczny sposób ustosunkować się do badanej kwestii, a 

niemal jedna piąta zapytanych (23,3%) zadeklarowała, że „raczej niechętnie się uczy” a osób, 

które bardzo nie lubią się uczyć było blisko 1/10 (9,6%), Łącznie ci uczniowie , którzy nie lubią 

zdobywać wiedzy stanowili 1/3 ogółu (32,9%). 

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej 

 

Wykres 6. Szkoła ponadgimnazjalna pierwszego wyboru 

 

Ponad połowa uczniów -55,7% (56% w 2017 r.), jako szkołę pierwszego wyboru 

wskazała liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu pod względem częstości wyborów 

znalazło się technikum z 21,1% odpowiedzi (20% w 2017 r.). Łącznie odnotowano 87% 

wskazań na szkoły, których ukończenie związane jest ze zdaniem egzaminu maturalnego (86% 

w 2018 r.). Szkoły branżowe jako placówki edukacyjne pierwszego wyboru zostały wskazane 

jedynie przez 1,8% badanych uczniow (3% w 2018 r.). Uwagę zwraca 7,8% udział odpowiedzi 

wskazujących, że uczniowie w chwili wypełniania ankiety, na 2 miesiące przed upływem 

terminu złożenia wniosków do wybranych placówek, jeszcze nie wiedzieli jaką szkołę wybrać.  
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Wykres 7. Szkoła ponadgimnazjalna drugiego wyboru 

 

Wśród szkół drugiego wyboru również dominują licea ogólnokształcące 

z podobnym, jak w przypadku szkół wybieranych w pierwszej kolejności, 52,1% odsetkiem 

wskazań (55% w 2018 r.). W przypadku niepowodzenia w rekrutacji do preferowanej szkoły 

16,9%  wybrałoby technikum (20% w 2018 r.) To o 4% mniej deklaracji podjęcia nauk w 

technikum niż w przypadku pierwszego wyboru. Większy o 1,4 punktu procentowego w 

porównaniu do pierwszego wyboru, był odsetek uczniow który zadeklarował chęć podjęcia 

nauki w zasadniczej szkole zawodowej. Takich wskazań było 3,2% (ok. 2% w 2018 r.) Odsetek 

odpowiedzi „nie wiem” w pytaniu o wybór drugiej po najbardziej preferowanej szkole wyniósł 

aż 17,3% (podobnie jak w 2018 r.). Z badań wynika, że uczniowie nie byli przygotowani na 

niepowodzenie w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Można przypuszczać, że 

nie brali takiej sytuacji pod uwagę lub też odłożyli decyzję w tej kwestii na później, być może  

do momentu ogłoszenia wyników rekrutacji.  
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Wykres 8. Szkoły ponadgimnazjalne polecane przez rodziców 

 

Rodzice uczniów VIII klas szkół podstawowych odpowiadali na pytanie w jakiem 

typie szkoły  poleciliby naukę swojemu dziecku. Największy odsetek badanych – 78%, 

proponowałby podjęcie nauki w liceum ogólnokształcącym, przy czym w kategorii 

„zdecydowanie” uczyniłoby to 26,7% zapytanych.  Znacznie mniej, bo 36,7% rodziców byłoby 

skłonnych zalecić swojemu dziecku uczęszczanie do technikum, a osób przekonanych do tego 

rodzaju szkoły było 5%. Tylko 11,7% spośród badanych poleciłoby naukę w branżowej szkole 

II stopnia i to przeważnie „raczej” – znalazło się tylko 5% przekonywałby do szkół 

zastępujących dawne „zawodówki”. 

 Za to 31,7% rodziców „zdecydowanie nie” i 40% „raczej nie” nie polecałoby 

swojemu dziecko, kontynuowało w szkole branżowej I stopnia . Można przyjąć, że łącznie 

ponad 70% rodziców optowałoby przeciw nauce swojego dziecka w szkole tego typu. Dla 

porównania w odniesieniu do liceów ogólnokształcących sceptyczne opinie były wyrażane 

przez blisko 1/5 ogółu badanych rodziców a w przypadku techników 58%. wszystkich wskazań 

dotyczących określonego typu szkoły. W odniesieniu do tych ostatnich rodzajów szkół wybory 

„zdecydowanie nie” pojawiły się w 5% przypadków. 

 

Wykres 9. Zasadnicza szkoła zawodowa, w której rodzice poleciliby naukę swojemu dziecku 
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Rodzice, którzy doradzali swojemu dziecku kontynuowanie kształcenia 

w zasadniczej szkole zawodowej, jako miejsce przyszłej nauki wymieniali najczęściej 

Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku (3 odpowiedzi, 

co stanowiło 37,5% osób doradzających kształcenie w szkole zawodowej). Inne wskazywane 

szkoły zawodowe to: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół LOGIZ w Białymstoku, 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku 

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku (po 1 

wskazaniu, co stanowiło 12,5% osób doradzających kształcenie w szkole zawodowej). Z ośmiu 

osób warunkowo polecających naukę w zasadniczej szkole zawodowej Jedna czwarta nie 

potrafiła wskazać preferowanej szkoły. 

 

 

Wykres 10. Technikum, w którym rodzice poleciliby naukę swojemu dziecku 

 

Technikum Handlowo-Ekonomiczne w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych 

w Białymstoku i Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku były 

najczęściej wybieranymi placówkami spośród wymienianych przez rodziców doradzających 

swoim dzieciom naukę w techniku – na te szkoły wskazało po 9 osób (co stanowiło 22% osób 
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doradzających kształcenie w technikum). Na dalszych miejscach pod względem ilości wskazań 

znalazły się: Technikum Budowlano-Geodezyjne w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych 

w Białymstoku (6 odpowiedzi – 15% ), Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół 

Gastronomicznych w Białymstoku (4 odpowiedzi – 10%) oraz Technikum Zawodowe w 

Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku i Technikum Mechaniczne 

w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku (po 2 wskazania – 5%). Pojedynczy badani 

wskazywali na Technikum w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej, Technikum Zawodowe 

w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku i Technikum Zawodowe nr 9 w Zespole Szkół 

Technicznych w Białymstoku. Dwie osoby (5%) podały szkoły inne niż wymienione w 

kafeterii, spoza Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, a cztery nie potrafiły wskazać 

konkretnego technikum. 

 

Ocena oferty kształcenia zawodowego w pobliżu miejsca zamieszkania 

 

Wykres 11. Oferta szkół zawodowych potrzebnych do zdobycia wymarzonego zawodu w opinii uczniów 

 

Uczniów kończących szkołę zapytano, czy w ofercie szkół, do których mogliby 

uczęszczać, brakuje możliwości uzyskania zawodu, który mogliby wykonywać. Zdecydowana 

większość uczniów- 84,5%, stwierdziła, że oferta edukacyjna w BOF  pozwala na zdobycie 
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wymarzonego zawodu. Pozostałe 15,5% badanych uczniów stwierdziło, że oceniania pod tym 

kątem możliwość kształcenia jest niewystarczająca.  

 

 

 

Wykres 12. Oferta szkół  do zdobycia wymarzonego zawodu w opinii rodziców  

 

Zdecydowana większość – 80% badanych rodziców uczniów III klas gimnazjów 

stwierdziła, że w ofercie szkół średnich nie brakuje takich, w których ich dziecko mogłoby 

zdobyć wymarzony zawód. Według pozostałych 20% ankietowanych istnieje deficyt takich 

placówek kształcenia.  
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Wady i zalety oraz społeczny wizerunek różnych typów szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

 

Wykres 13. Powody, dla których rodzice doradzają dziecku kontynuowanie nauki w technikach i zasadniczych szkołach 

zawodowych 

 

Rodzice, którzy doradzali swoim dzieciom naukę zawodu zarówno w przypadku 

zalecania nauki w zasadniczej szkole zawodowej i technikum, najczęściej wskazywali na 

możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu nauki. Taką argumentację przytoczyło 43% 

rodziców zachęcających do podjęcia nauki w technikum i 9% spośród zwolenników kształcenia 

w szkole zawodowej. Możliwość uzyskania konkretnego zawodu to istotna zaleta zdaniem 37% 

osób wskazujących na technika jako najbardziej preferowaną szkołę i według 3% 

zachwalających „zawodówki”. Po 21% osób wybierających technika zwróciło uwagę na 

możliwość rozwoju zainteresowań i atrakcyjność finansową zawodu, który może dać 

ukończenie tego typu placówki. Inne wybierane zalety techników to posiadane przez dziecko 

zdolności i umiejętność (12%), renoma i prestiż jaki daje szkoła (12%), interesująca oferta 

kształcenia (8%) oraz wyniki w nauce (6%). Wyniki w nauce były także argumentem dla blisko 
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5% osób spośród tych badanych, którzy jako miejsce kształcenia swoich dzieci wskazywali 

szkołę zawodową.  

Rodzice, którzy swojemu dziecku odradzali naukę w technikum, wskazywali na 

następujące argumenty przemawiające za swoimi wyborem: preferencje dla LO (8 odpowiedzi 

co stanowiło około 12% ogółu badanych rodziców), powinno kontynuować naukę na studiach 

(4 odpowiedzi – 6%) brak predyspozycji, zainteresowań (2 odpowiedzi – 3%) mały wybór 

kierunków kształcenia (2odpowiedz – 3%).   

Wśród powodów przemawiających za niepodejmowaniem nauki w szkole 

zawodowej najczęściej wskazywano na chęć kontynuowania nauki, przynajmniej na poziomie 

kończącym się uzyskaniem matury (22 odpowiedzi, co stanowiło blisko jedną trzecią ogółu 

badanych rodziców) w tym 6 osób (9%) wyraziło nadzieję że ich dziecko pójdzie na studia. 

Pozostałe argumenty dotyczyły małego wyboru kierunków kształcenia (2 wskazania – 3%) oraz 

tego że nauka w ZSZ to „strata czasu”, „nauka w ZSZ nie jest rozwijająca” i braku 

odpowiednich predyspozycji dziecka (pojedyncze odpowiedzi – 1,5%) . 

 

 

 

Wykres 14. Zalety związane z nauką w poszczególnych typach szkół ponadgimnazjalnych w opinii uczniów 

Według niemal 90% badanych uczniów największe szanse na znalezienie pracy 

daje ukończeniu technikum a zdaniem około trzech czwartych ankietowanych  takie 
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możliwości daje także zasadnicza szkoła zawodowa. Tylko 40% uczniow wiązało z 

ukończeniem liceum większe, niż w przypadku innych typów szkół  szanse na otrzymanie 

zatrudnienia. 

Ponad cztery piąte uczniów sądziło, że technikum umożliwia rozwój 

zainteresowań, a trzy czwarte taką zaletę przypisywało liceum. Najmniejszy odsetek – 64% 

zapytanych osób stwierdził, że zasadnicza szkoła zawodowa jest dobrym miejscem rozwoju 

zainteresowań. 

Około 90% procent ankietowanych wskazywało, że liceum, po ukończeniu, daje 

możliwość kontynuowania nauki. W odniesieniu do technikum taką opinię podzielało blisko 

trzy czwarte ankietowanych. Mniej niż połowa uczniów (45%) stwierdziła, że szkoła 

zawodowa umożliwia późniejsze kształcenie. 

Jedynie jedna piata uczniow w licealnym kształceniu widziała szybką ścieżkę do 

uzyskania materialnej samodzielności. W przypadku ukończenia nauki w technikum i 

zasadniczej szkole zawodowej szansy na szybką niezależność finansową upatrywało znacznie 

więcej osób. Było to trzy czwarte ankietowanych w przypadku technikum i ponad 70% w 

przypadku zasadniczej szkoły zawodowej. 

Najczęściej, jako prestiżowa, była wskazywana nauka w technikum – taką opinię 

wyraziło ponad 60% badanych. Tylko nieco mniej osób – 59% łączyło z szacunkiem ze strony 

innych naukę w liceum ogólnokształcącym. Za cieszące się najmniejszym uznaniem 

w społeczeństwie uchodziła zasadnicza szkoła zawodowa. Tylko jedna trzecia uczniow uznała, 

że nauka w tym typie szkoły jest prestiżowa. 
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Wykres 15. Zalety związane z nauką w poszczególnych typach szkół ponadgimnazjalnych w opinii rodziców 

 

Rodzice uczniow najczęściej twierdzili, że technika i zasadnicze szkoły zawodowe 

dają szanse na zatrudnienie po zakończeniu nauki. Te typy szkół zyskały odpowiednio 83% i 

80% wskazań. Mniej niż 30% badanych odpowiedziało, że to licea ogólnokształcące dają taką 

możliwość.  

Najwięcej, bo ponad 90% procent rodziców wskazywało, że liceum, po 

ukończeniu, daje możliwość kontynuowania nauki. W odniesieniu do technikum taką opinię 

podzielało około dwie trzecie ankietowanych. W opinii 36% badanych nauka w szkole 

zawodowej kojarzy się z możliwością kontynuowania kształcenia. 

Technika według największego odsetka ankietowanych – 72% umożliwiają rozwój 

zainteresowań uczniów. Następne, pod względem częstości wyborów, z 66% wskazań, były 

licea ogólnokształcące. Najmniej rodziców – 54% sądziło, że szkoła zawodowa wspomaga 

rozwój uczniowskich pasji. 

Według największego odsetka rodziców – 65% ukończenie zasadniczej szkoły 

zawodowej daje możliwość szybkiego uzyskania niezależności finansowej przez absolwenta. 

W przypadku techników, osób wskazujących na technika jako szkoły dające taką możliwość 

było 52%. Tylko 15% badanych wiązało szybką ścieżkę do uzyskania materialnej 

samodzielności z ukończeniem liceum. 
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Najczęściej, jako prestiżowa, była wskazywana przez rodziców nauka w technikach 

z 35% odpowiedzi i liceach ogólnokształcących z podobnym odsetkiem wyborów wynoszącym 

34%. Najmniej, bo tylko 15%, badanych uznało, że uczęszczanie do zasadniczej szkoły 

zawodowej może budzić szacunek ze strony otoczenia społecznego. 

Wyniki badań uczniów i rodziców składają się na spójny wizerunek różnego 

rodzaju szkół. W opinii zarówno uczniow jak i rodziców nauka w technikach i szkołach 

zawodowych e największe szanse na zatrudnienie po zakończeniu nauki oraz umożliwia 

uzyskanie szybkiej niezależności finansowej. Technika i licea ogólnokształcące to szkoły, w 

których nauka umożliwia rozwój zainteresowań ucznia. Licea według przeważającej części 

badanych dają szansę kontynuowania nauki. Prestiż badani przypisują przede wszystkim 

technikom i liceom. 

 

Wykres 16. Działania zachęcające do podjęcia nauki w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej 

 

Badani uczniowie zostali zapytani o to, co zachęciłoby ich do podjęcia nauki 

w zasadniczej szkole zawodowej lub technikum. Największy odsetek – 78% wskazał, że taką 

zachętą byłby udział w szkoleniach specjalistycznych, kursach kwalifikacji zawodowych lub 

kursach umiejętności zawodowych. Podobny procent badanych – 76% wskazywał na 

możliwość potwierdzenia zdobytych kwalifikacji podczas staży lub dodatkowych kursów, 

a 72% wybrało płatne, miesięczne staże wakacyjne w przedsiębiorstwach z terenu 
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województwa podlaskiego i kraju związane z kierunkiem kształcenia zawodowego. Zajęcia 

dydaktyczne na uczelni wyższej przygotowujące do podjęcia studiów mogłyby skłonić do nauki 

w szkole zawodowej bądź technikum 69% uczniow, a zajęcia dydaktyczne w laboratoriach 

uczelni wyższych podczas nauki w szkole średniej wydały się zachęcające dla 64% uczniów. 

Rzadziej wybierane były, po blisko 59%, odpowiedzi wskazujące na wykłady z pracownikami 

akademickimi prowadzone online o charakterze interaktywnym, doradztwo zawodowe 

uwzględniające oczekiwania pracodawców i prowadzenie w szkołach nowoczesnych form 

doradztwa zawodowego z wykorzystaniem symulacji komputerowych, interaktywnych 

programów. 

 

Czynniki i osoby wpływające na decyzję o wyborze szkoły ponad 

gimnazjalnej. Ocena oddziaływania doradztwa zawodowego prowadzonego 

w gimnazjum. 

 

Czynniki wpływające na decyzję o wyborze szkoły ponad gimnazjalnej 

 

Wykres 17. Co wpływa na decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej w opinii uczniów 
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Uczniów ostatnich klas gimnazjów zapytano o to jakie czynniki związane 

z możliwościami, jakich dostarczyć może nauka w określonym typie placówki edukacyjnej, 

wpłynęły na wybór określonej szkoły ponadgimnazjalnej. Badani uczniowie najczęściej- 42% 

wskazań, wskazywali na możliwość rozwoju zainteresowań. Następnymi czynnikami, pod 

względem częstości odpowiedzi, były wyniki w nauce – 29%, możliwość uzyskania 

zatrudnienia po ukończeniu nauki – 27%, posiadane zdolności i umiejętności – 26%, 

renoma/prestiż, który daje szkoła – 25%, interesująca oferta kształcenia – 25%, atrakcyjność 

wybranego zawodu pod względem finansowym – 24%, chęć zdobycia konkretnego zawodu, 

który daje szkoła – 23%, odległość od miejsca zamieszkania – 21%, atmosfera panująca w 

szkole – 21% i opinie kolegów/koleżanek – 17%. Znacznie rzadziej wybierano następujące 

czynniki: koleżanki, koledzy wybrali tę szkołę – 6%, tradycje rodzinne – 4%, stan zdrowia – 

2,4% i inne – 3%. 

 

Wykres 18. Czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej w opinii uczniów 

 

Czynniki wpływające na wybór szkoły można pogrupować w ramach szerszych 

kategorii: związanych z indywidualnymi możliwościami (do których zaliczają się: stan 

zdrowia, wyniki w nauce oraz posiadane zdolności i umiejętności), czynniki związane 

z cechami szkoły (odległość od miejsca zamieszkania, renoma/prestiż, który daje szkoła, 

atmosfera panująca w szkole, interesująca oferta kształcenia, możliwość rozwoju 
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zainteresowań), związane z możliwością uzyskania zawodu (atrakcyjność wybranego zawodu 

pod względem finansowym, możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu nauki, chęć 

zdobycia konkretnego zawodu, który daje szkoła), związane z wpływem rówieśników (opinie 

kolegów i koleżanek, koleżanki, koledzy także wybrali tę szkołę) oraz kategoria inne (tu 

zawierały się mało liczne wskazania na dopowiedzi „tradycja rodzinna” i „inne”).  Wyniki 

badań pokazują, że czynniki związane z cechami szkoły – 27% odpowiedzi i związane 

z możliwością uzyskania (atrakcyjnego) zawodu – 25%, były wskazywane najczęściej. 

Zdecydowanie częściej na możliwość uzyskania pracy wskazywali uczniowie wybierający się 

do techników i zasadniczych szkół zawodowych. 

Nieco mniej, bo blisko jedna piąta ankietowanych dokonując wyboru szkoły 

kierowała się indywidualnymi możliwościami związanymi ze zdolnościami i umiejętnościami, 

stanem zdrowia oraz ocenami uzyskiwanymi w gimnazjum. Na wpływ rówieśników, jako na 

ważny czynnik wpływający na wybór szkoły, zwróciło uwagę około 12% badanych. 

 

Osoby wpływające na decyzję o wyborze szkoły ponad gimnazjalnej 

 

Wykres 19. Osoby mające największy wpływ na wybór szkoły ponadgimnazjalnej w opinii uczniów  

 

Według uczniów największy wpływ na wybór szkoły ponadgimnazjalnej mieli oni 

sami – tak odpowiedziało 84% ankietowanych. Znacznie mniej badanych, tylko 10%, wskazało 
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na rodziców, jako osoby mające największe znaczenie w procesie wyboru ścieżki kształcenia i 

placówki edukacyjnej. Według około 3% decydujący wpływ na decyzję o wyborze szkoły 

posiadało starsze rodzeństwo, a zdaniem 2% – koledzy i koleżanki. Znikome odsetki osób, po 

0,4% (co odpowiada dwóm wskazaniom), wskazywały na zasadniczą rolę doradców 

zawodowych i wychowawców.  

 

Wykres 20. Osoby mające największy wpływ na wybór szkoły ponadgimnazjalnej w opinii rodziców  

 

Odpowiedzi rodziców dotyczącego tego, kto w największym stopniu wywarł 

wpływ na wybór szkoły ponadgimnazjalnej, są zbliżone do wskazań badanych uczniów. 

W obydwu badaniach rodziców i uczniow ponad 80% badanych stwierdziło, że byli to sami 

uczniowie i blisko 10% wskazało rodziców, jako osoby wywierające największy wpływ na 

decyzję związaną z dalszą nauką.  
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Wykres 21. Wpływ rodziców na wybór ścieżki edukacyjnej dziecka w opinii rodziców 

 

Pomimo tego, że zdecydowana większość uczniów i rodziców deklaruje, że to 

dziecko jest podmiotem decyzji dotyczących wyboru szkoły nie oznacza to, że przynajmniej w 

części przypadków w procesie decyzyjnym nie uczestniczą rodzice. Ponad 60% rodziców 

stwierdziło, że miało wpływ na wybór ścieżki edukacyjnej swojego dziecka. Dokładnie co piąty 

badany podkreślił, że taki wpływ „zdecydowanie” miał miejsce, a blisko pozostałe 40% 

wskazało, że „raczej” był obecny. Wśród pozostałych 40% rodziców uczniow 20% „raczej” i 

6% „zdecydowanie” nie miało wpływu na wybory edukacyjne dziecka. Około 12% 

ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie określić swojego znaczenia przy dokonywaniu 

decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, względnie o rezygnacji z dalszej nauki. 
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Doradztwo zawodowe w opinii uczniow i rodziców 

 

Wykres 22. Korzystanie z poszczególnych form doradztwa zawodowego 

 

Około jedna piąta zapytanych uczniow (21%) odpowiedziała, że nie brała udziału 

w żadnej formie doradztwa zawodowego oferowanego w szkole. Wobec faktu, że doradztwo 

zawodowe w formie zajęć szkolnych jest obowiązkowe prowadzone przez szkoły podstawowe 

i gimnazja należy właściwie zinterpretować uzyskany wynik. Można uznać, że w 

rzeczywistości przeprowadzone zajęcia i być może także inne formy doradztwa nie dość silnie 

zaznaczyły się w świadomości badanych nastolatków. Można jedynie spekulować co na to 

mogło wpłynąć – sposób prowadzenia tych zajęć, czas, który minął od ich przeprowadzenia, 

absencja na zajęciach itp. Tylko około 60% uczniów potwierdziło, że w trakcie nauki w 

gimnazjum uczestniczyli w zajęciach na temat doradztwa zawodowego. Inne formy doradztwa 

zawodowego były wskazywane przez znacznie mniejsze odsetki ankietowanych. Około jedna 

czwarta badanych (24%), zgodnie z deklaracjami, brała udział w warsztatach z doradztwa 

zawodowego a niemal jedna piąta odbyła indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. W 

spotkaniach z przedstawicielami wybranych zawodów uczestniczyło około 14% uczniów, w 

konkursach zawodoznawczych brało udział 13%, a 11% wyjeżdżało na wycieczki 

zawodoznawcze. Około 5% ankietowanych zadeklarowało udział w spotkaniach z 

pracodawcami, a 2% – uczestnictwo w innych, niewymienionych w kafeterii formach 

doradztwa zawodowego. 
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Wykres 23. Korzystanie z form doradztwa zawodowego podczas nauki w gimnazjum – rodzice  

 

Według prawie połowy rodziców (49%) w ramach nauki w gimnazjum ich dzieci 

miały okazję korzystać z zajęć szkolnych na temat doradztwa. Pozostałe formy doradztwa 

oferowane przez szkołę to zdaniem badanych: warsztaty z doradztwa zawodowego (25%), 

indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (20%), spotkania z przedstawicielami 

zawodów (15%), wycieczki zawodowznawcze (9%) i konkursy o tematyce zawodoznawczej 

(6%). Zdaniem 11% rodziców ich dziecko nie korzystało w szkole z żadnej z form doradztwa 

zawodowego, a 14% nie było w stanie wyrazić żadnej opinii na ten temat.  
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Wykres 24. Wpływ doradztwa zawodowego na decyzję o wyborze ścieżki kształcenia w opinii uczniów  

 

Tylko około 5% uczniów kończących szkoły stwierdziło, że doradztwo zawodowe, 

jakie zostało im zaoferowane przez szkołę, wpłynęło na wybór ich przyszłej ścieżki kształcenia. 

Nieco mniej niż jedna piąta badanych (18%) uznało, że doradztwo raczej wpłynęło na dokonane 

wybory w sferze edukacji. Łącznie 23% uczniów było gotowych przyznać jakieś znaczenie 

doradztwu zawodowemu w procesie podejmowania decyzji o wyborze ścieżki kształcenia, a 

17% nie potrafiło tego w sposób jednoznaczny potwierdzić. Pozostałe 60% uczniów 

odpowiedziało, że doradztwo zawodowe nie miało wpływu na podejmowane przez nich decyzje 

w zakresie przyszłej nauki, przy czym osoby zdecydowanie to podkreślające stanowiły 28% 

ogółu próby badawczej. Nieco mniej niż jedna trzecia ankietowanych wykazywała się 

mniejszym stopniem asercji i wskazała, że doradztwo zawodowe raczej nie miało znaczenia 

przy wyborze ścieżki edukacyjnej. 
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Wykres 25. Wpływ doradztwa zawodowego na decyzję dziecka o wyborze dalszej ścieżki kształcenia w opinii rodziców 

 

Według 66%  rodziców doradztwo zawodowe nie miało wpływu na decyzję 

dotyczącą dalszej nauki podejmowanej przez ich dziecko. Podzielający takie twierdzenie w 

sposób zdecydowany stanowili połowę badanych. Tylko około 1/4 ankietowanych wyraziło 

opinię, że doradztwo zawodowe miało „raczej” wpływ na decyzje edukacyjne dzieci. Brak było 

odpowiedzi wyrażających głębokie przeświadczenie co do znaczenia doradztwa zawodowego 

na wybór dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 
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Wykres 26. Najbardziej atrakcyjne formy nowoczesnego doradztwa zawodowego 

 

Według badanych do najbardziej atrakcyjnych form doradztwa zawodowego, 

zdaniem uczniów należą takie, które wykorzystują nowoczesne technologie (58% wskazań), 

testują umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu (45%) i pomagają testować swoje 

możliwości poprzez wykonywanie zadań fizycznych symulujących pracę (41%). W następnej 

kolejności pod względem częstości wskazań wymieniane były: wykorzystanie symulacji 

komputerowych (35%) i programów interaktywnych (29%) oraz inne formy nowoczesnego 

doradztwa zawodowego (2%).  
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Wykres 27. Dodatkowe działania podejmowane przez uczniów wspomagające rozwój zainteresowań 

 

Ponad 90% badanych uczniów zadeklarowało podejmowanie pozaszkolnych, 

dodatkowych działań wspomagających rozwój własnych zainteresowań. Uczniowie najczęściej 

deklarowali, że robili to we własnym zakresie (55% odpowiedzi). Około jedna trzecia badanych 

wskazała, że pracowała jako wolontariusz (35%) lub działała w kole/kołach zainteresowań 

(33%). Niemal 30% ankietowanych przyznało się do przynależności do sekcji/klubów 

sportowych (29%) lub do klubów/organizacji hobbistycznych (28%). Około 16% uczniow 

stwierdziło, że rozwija swoje zainteresowania poprzez aktywność w Internecie np. poprzez 

prowadzenie bloga lub fanpage’u, a 10% wybrało inną, nieuwzględnioną w kafeterii pytania 

działalność. 
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Potrzeby i aspiracje zawodowe 

 

Preferencje dotyczące wykonywanego zawodu 

 

Wykres 28. Kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu, który uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości. 

Zawód pierwszego i drugiego wyboru. 

 

Ponad połowa uczniów w przyszłości chciałaby wykonywać zawód, który wymaga 

ukończenia studiów wyższych i to zarówno gdy odpowiedzi dotyczyły najbardziej 

preferowanego zawodu (62%), jak i kolejnego wyboru (57%). Chęć wykonywania zawodu 

wymagającego ukończenia technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej w pierwszym 

wyborze zadeklarowało 22,5% uczniow, a w drugim – 24%. Zawody, co do których nie można 

było jednoznacznie orzec czy ich wykonywanie związane jest ze studiami lub jakąś formą 

kształcenia zawodowego stanowiły 16% spośród najbardziej preferowanych zawodów i 19% z 

zawodów wybieranych w dalszej kolejności. 
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Potrzeby związane z wykonywaniem preferowanego zawodu  

 

Wykres 29. Potrzeby mające wpływ na decyzje o wyborze wymarzonego zawodu 

 

Największy odsetek badanych uczniów – 48,5%, zadeklarował że czynnikiem 

skłaniającym do wyboru określonego zawodu jest satysfakcja płynąca z jego wykonywania. 

Nieco mniejsze były odsetki wskazujących na odpowiednie wynagrodzenie (46,5%) i 

możliwość wykonywania pracy zgodnej z wykonywanym zawodem (44%) jako na motywację 

do pracy w preferowanym zawodzie. Za wyborem określonego zawodu w przypadku 29% 

uczniow stała możliwość rozwoju zawodowego. Nieco tylko mniej uczniów bo 28% wskazało 

na chęć wykonywania zawodu w przyszłości jako na czynnik kształtujący wybór ścieżki 

zawodowej, a jedna czwarta badanych zadeklarowała pragnienie pracy w zawodzie 

wymagającym odpowiedzialności. Prestiż wykonywanego w przyszłości zawodu był ważny 

dla blisko 23% uczniow. Na możliwość kierowania swoją pracą wskazało 20% uczniów, a 19% 

wybrało możliwość kierowania swoją pracą jako cechę preferowanego zawodu. W opinii 12% 

ważne jest zapotrzebowanie na wybrany zawód, a 10% wskazało na łatwość znalezienie pracy. 

Pracy w zawodzie lekkim i niemęczącym oczekuje około 11% uczniów, a 8% chciałoby, aby 

obowiązki zawodowe pozostawiały wystarczająco dużo wolnego czasu. Około 7% 

0,0% 5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0%

zawód niewymagający odpowiedzialności

inne motywy

zawód niewymagający ciągłego podnoszenia…

wykonywanie pracy blisko miejsca zamieszkania

łatwość uzyskania uprawnień do wykonywania tego…

możliwość wykonywania zawodu na etacie

kontynuacja tradycji rodzinnych

posiadanie znajomości ułatwiających wykonywanie…

wykonywany zawód daje dużo wolnego czasu

łatwość znalezienia pracy w tym zawodzie

wykonywany zawód jest lekki i niemęczący

duże zapotrzebowanie na ten zawód

możliwość wykonywania pracy w domu

możliwość kierowania swoją pracą

prestiż, szacunek związany z wykonywaną pracą

zawód wymagający odpowiedzialności

jest to zawód przyszłościowy

możliwość rozwoju zawodowego

zgodny z zainteresowaniami

odpowiednie wynagrodzenie

daje satysfakcję

1,4%

2,4%

2,6%

3,6%

4,6%

5,0%

5,2%

7,4%

7,6%

10,2%

10,6%

12,4%

18,6%

19,6%

23,2%

25,0%

28,1%

28,7%

43,7%

46,5%

48,5%



34 

 

ankietowanych wskazało posiadanie znajomości ułatwiających wykonywanie określonego 

zawodu jako czynnik zachęcający do jego wyboru, a dla 5% ważna była praca na etacie. 

Również około 5% za zachętę do wyboru kariery zawodowej uznało łatwość uzyskania 

uprawnień zawodowych, a blisko 3%  – brak konieczności podnoszenia kwalifikacji do 

wykonywania zawodu. Około 4% badanych wybrało zawód kierując się możliwością 

wykonywania pracy blisko miejsca zamieszkania.  

 

Wykres 30. Powody, dla których rodzice doradzają dziecku wykonywanie danego zawodu w przyszłości 

 

Rodzice doradzając swoim dzieciom wykonywanie określonego zawodu kierują się 

najczęściej odpowiednim wynagrodzeniem (31% wskazań), możliwością rozwoju 

zawodowego (29%) i perspektywami rozwoju profesji w przyszłości (26%). Na czwartym 

i piątym miejscu pod względem częstości wskazań znalazły się takie powody jak zgodność 

z zainteresowaniami dziecka (21%) i satysfakcja z wykonywanej pracy (20%). Prestiż był 

ważnym argumentem na rzecz wskazania danego zawodu dla 17% rodziców, a możliwość 

kierowania swoją pracą dla 12%. Według 9% badanych istotne było duże zapotrzebowanie na 

określony zawód, a 6% zwracało uwagę na łatwość znalezienia pracy. Inne wymieniane 

względy przemawiające za określoną profesją to: odpowiedzialność związana z pracą (6%), 

możliwość wykonywania pracy na etacie (5%), łatwość uzyskania uprawnień zawodowych 
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(3%), brak konieczności dokształcania się (3%), możliwość wykonywania pracy w domu (3%) 

oraz kontynuowanie tradycji rodzinnych (1,5%).  

Rodzice starają się ukierunkować przyszłość zawodową swoich dzieci, a przede 

wszystkim zwracają uwagę na zarobki i możliwość rozwoju w danej profesji. Starają się także 

antycypować przyszłość danego zawodu. Pozostałe czynniki takie jak zainteresowania, 

satysfakcja, prestiż i inne są wyraźnie rzadziej wskazywane. Zwraca uwagę nikły wpływ 

bieżącej sytuacji na rynku pracy na wybór doradzanej profesji oraz mała istotność czynnika 

związanego z możliwością wykonywania pracy w ramach stosunku o pracę (na etacie). 

Pozbawiona znaczenia dla niemal wszystkich rodziców była możliwość kontynuowania 

tradycji rodzinnych. Zestawiając wyniki badań rodziców i uczniow można zaobserwować 

rozbieżność w postrzeganiu czynników skłaniających do wyboru określonego zawodu. 

Młodzież na pierwszym miejscu i zdecydowanie częściej niż dorośli wybierała satysfakcję z 

wykonywanej pracy, a dopiero na drugim miejscu wskazywała na zarobki (choć uczniowie 

częściej zwracali uwagę na możliwość osiągania odpowiednich dochodów z pracy). Na trzecim 

miejscu wśród odpowiedzi uczniow z ponad 40% wskazań znalazła się praca zgodna z 

zainteresowaniami, czynnik doceniany jedynie przez blisko 20% rodziców.  

 

Wykres 31. Akceptacja uczniów proponowanego im przez rodziców zawodu 

 

Zdaniem większości badanych rodziców – 65%, ich dzieci podejmując decyzje 

dotyczące wyboru zawodu uwzględniają zdanie rodziców. Jednak tylko 10% ankietowanych 
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było pewnych swojego wpływu, a pozostałe 45% wskazało, że ich propozycja jest „raczej’ 

brana pod uwagę. Łącznie 28% rodziców odpowiedziało, że ich dzieci nie są skłonne 

wysłuchiwać rad dotyczących wyboru zawodu, w tym 8%stwierdziło, że młodzież odrzuca 

formułowane sugestie w sposób zdecydowany. Aż 16% badanych nie było w stanie w sposób 

jednoznaczny stwierdzić czy ich opinia wpływa na ważny przecież wybór życiowy 

dokonywany przez ich dzieci.  

 

Warunki wykonywania pracy wpływające na wybór zawodu 

 

Wykres 32. Warunki, jakie uczniowie są w stanie zaakceptować, aby podjąć pracę 

 

Tylko 6% uczniów zapytanych o to czym powinien charakteryzować pożądany na 

rynku pracy pracownik wskazało na skłonność do poświęceń na rzecz zakładu pracy. 

Jednocześnie młodzież jest gotowa do spełnienia szeregu wymogów i wyrzeczeń, aby 

pracować. Do wyjątków należy zdecydowanie wykonywanie pracy szkodliwej dla zdrowia – 

nie zgodziłoby się na nią 79% badanych, a zaakceptowałoby ją blisko 10% badanych. Niskie 

zarobki budzą sprzeciw niemal równie wysokiego, wynoszącego 78% odsetka ankietowanych, 

przy jedynie 6% osób godzących się na niską płacę. Innym warunkiem niespotykającym się z 

akceptacją było wykonywanie pracy cieszącej się niskim szacunkiem w społeczeństwie. 

Możliwość podjęcia takiego zatrudnienia odrzucało 65% badanych, a jedynie 16% byłoby 
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skłonnych przyjąć mało prestiżowe zajęcie. Młodzież, co jest zrozumiałe, sprzeciwia się 

podjęciu pracy szkodliwej dla zdrowia i jako warunek konieczny wykonywania pracy traktuje 

szanse na zapewnienie sobie odpowiedniego statusu materialnego i prestiżu społecznego. 

Widoczna jest niechęć do przekwalifikowania się, jeżeli byłoby to niezbędne do podjęcia pracy. 

Większa część uczniów – 44% odrzucała konieczność zmiany kwalifikacji jako warunek 

podjęcia pracy niż się na nią zgadzała – 26%. Z brakiem zgody na zmianę zawodu kłóci się 

deklarowana skłonność do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. To warunek, który gotowych 

było wypełnić 64%, a nie zgodziłoby się 18% badanych. Następnym akceptowanym przez 

większość ankietowanych – 62,5% wymogiem był wyjazd za pracą do innego miasta. Ponad 

jedna piąta zapytanych nie przeprowadziłaby się w poszukiwaniu zatrudnienia. Połowa 

badanych wyjechałaby za granicę, aby zdobyć pracę, przy blisko 30% niewyrażających takiej 

gotowości. Tylko nieco niższy, wynoszący 59%, był odsetek uczniów akceptujących częste 

wyjazdy służbowe, przy 20% deklarujących niechęć do podróżowania.   

Niewiele więcej niż połowa uczniow – 53% byłaby gotowa wykonywać pracę 

fizyczną, a 28% wykluczyło taką możliwość. Praca w systemie zmianowym byłaby do 

przyjęcia dla takiego samego odsetka uczniów jak praca fizyczna, ale sprzeciwiających się 

takiemu systemowi wykonywania obowiązków było nieco mniej, bo 24%. Na wyjazd za pracą 

poza granice kraju zdecydowałaby się dokładnie połowa badanych, a 30% nie wyraziło zgody 

na opuszczenie Polski. Praca w nadgodzinach i czasowe formy zatrudnienia byłyby do 

zaakceptowania dla około 44%, sprzeciw wobec tych rozwiązań zgłosiło odpowiednio 32% 

i 30%. 
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Oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą 

 

 

Wykres 33. Oczekiwania uczniów dotyczące miesięcznych zarobków netto po zakończeniu nauki 

 

Uczniów kończących skołę zapytano o realne oczekiwania miesięcznych zarobków 

netto po zakończeniu edukacji i podjęciu pracy zawodowej. Łącznie ponad 40% badanych 

oczekiwałoby płacy niższej niż 3000 zł, mniejszej niż średnia krajowa, przy czym 6% wskazało 

na wypłatę miesięczną między 1500 a 1999 zł, a 35,5% na kwotę od 2000 do 2999 zł. 

Największa liczba wskazań dotyczyła tego ostatniego przedziału (dominanta). Najczęściej 

otrzymywana pensja (dominanta) zarobków w 2016 roku (przy średniej płacy w wysokości 

4163,98 zł) wynosiła 2469,47 zł brutto, czyli niecałe 1800 zł „na rękę”, a mediana zarobków 

netto 3291,56 zł brutto i 2 359,7 zł netto. 
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Czynniki sukcesu zawodowego 

 

Wykres 34. Czynniki mające wpływ na odniesienie sukcesu zawodowego 

 

Ambicja (69% odpowiedzi) i ciężka praca (64%) według największej liczby 

badanych uczniów przyczyniają się do sukcesu zawodowego. Na dalszych miejscach pod 

względem częstości odpowiedzi znalazły się pasja i zainteresowania (45%), dobre 

wykształcenie (40%) i ciągły rozwój zawodowy (25%). Młodzież, przede wszystkim, upatruje 

przyczyn sukcesu zawodowego w czynnikach merytokratycznych związanych z ciężką pracą, 

nastawieniem na sukces, pasjami i kształceniem. Wśród badanych zaznacza się silne poczucie 

podmiotowości rozumiane jako poczucie sprawstwa w kształtowaniu własnej ścieżki 

prowadzącej do sukcesu w sferze pracy. Dopiero na dalszych miejscach pod względem 

częstości wskazań znalazły się czynniki niezależne od indywidualnych zasług2, takie jak 

wrodzone zdolności, talent (25%), szczęście (24%), znajomość odpowiednich osób (15%) czy 

odpowiednie cechy charakteru (13%). Prowadzenie własnej firmy nie jest według uczniow 

warunkiem udanego życia zawodowego – tylko 8% ankietowanych wskazało na ten model 

realizowania się w pracy. W świetle tego wyniku wydaje się, że przedsiębiorczość rozumiana 

jako gotowość do zakładania i prowadzenia własnej firmy, nie jest zbyt częsta w badanej 

                                                 
2 Przy założeniu, że takie czynniki jak talent czy cechy charakteru są w znacznej mierze każdemu dane i podlegają 

na późniejszych etapach wychowania, kształtowaniu, w niewielkim stopniu. 
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populacji i pozostałe 92% uczniów satysfakcji zawodowej byłoby skłonne szukać w jakiejś 

formie pracy najemnej. Zdaniem większości badanych kontynuowanie tradycji rodzinnych nie 

przyczynia się znacząco do sukcesu zawodowego – na ten czynnik wskazało jedynie 3%. Może 

wzmacniać to twierdzenie, że badana młodzież ma wizję rynku pracy, na którym sukces 

zapewniają w większym stopniu indywidualne starania a nie zewnętrzne uwarunkowania takie 

jak pomoc, wsparcie rodziny czy wręcz nepotyzm. Należy stwierdzić, że młodzież gimnazjalna 

w znacznej mierze podziela merytokratyczne reguł rynku pracy.  

 

Wykres 35. Cechy, jakie powinien posiadać pracownik pożądany przez pracodawcę  

Pożądany przez pracodawcę pracownik, zdaniem ponad połowy badanych powinien 

przede wszystkim być pracowity (56% uczniów wyraziło taką opinię), odpowiedzialny (55%) 

i uczciwy (51%). Na następnych miejscach pod względem częstości wskazań znalazły się 

umiejętność pracy w zespole (50%) i komunikatywność (41%). Ważne, że istotna część badanej 

młodzieży docenia znaczenie kompetencji społecznych w pracy. Pierwsze wyniki badań 

pracodawców realizowanych w ramach projektu sugerują wyraźny deficyt ze strony 

pracowników i wyraźne zapotrzebowanie ze strony pracodawców na te właśnie miękkie 

umiejętności3. Kolejne były lojalność (24%), punktualność (24%) oraz chęć do nauki (21%). 

                                                 
3 Przytaczane badania pracodawców w trakcie pracy nad raportem były jeszcze realizowane przez BFKK, partnera 

w projekcie Centrum Kompetencji BOF. W świetle tych badań kompetencje społeczne są nawet bardziej cenione 

przez pracodawców z terenu BOF niż kwalifikacje zawodowe. 
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Tylko prawie co dziesiąty uczeń wymienił jako cechy pożądanego pracownika dyspozycyjność 

(13%), umiejętność podporządkowania (9%) i skłonność do poświęceń na rzecz zakładu pracy 

(6%).   

 

Przeszkody w uzyskaniu preferowanego zawodu 

 

Wykres 36. Czynniki mogące utrudniać wykonywanie wymarzonego zawodu – uczniowie  

 

Wymienianymi przez uczniów barierami w osiągnięciu wymarzonego zawodu były 

przede wszystkim niskie oceny na świadectwie (43% wskazań), problemy ze znalezieniem 

pracy (41,5%), brak znajomości odpowiednich osób (35%). Ponad jedna piąta badanych (23%) 

przeszkód na drodze zawodowej upatrywała w braku odpowiedniej szkoły oferującej 

interesujący kierunek kształcenia. Wysokie bezrobocie w regionie należy do czynników 

utrudniających wykonywanie preferowanej pracy według 22%, a dla dokładnie co piątego 

ankietowanego taką barierę stanowi stan zdrowia. Sytuacja finansowa rodziny jest przeszkodą 

w uzyskaniu pracy w wymarzonym zawodzie według 11% uczniów. Około 6% osób wskazało 

na inne niż wymienione w kafeterii bariery w uzyskaniu wymarzonego zawodu Tylko 15% 

badanych nie dostrzegło żadnych przeszkód na swojej ścieżce zawodowej.  
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Wykres 37. Czynniki mogące utrudniać wykonywanie wymarzonego zawodu – rodzice 

 

Zdaniem około jednej czwartej rodziców nie ma przeszkód dla uzyskania przez ich 

dzieci wymarzonego zawodu. Taki sam odsetek badanych – 26% wskazał, że na drodze do 

wykonywania najbardziej pożądanej profesji stanąć mogą niskie oceny szkolne. Dokładnie po 

jednej piątej ankietowanych wśród przeszkód wymieniało wysokie bezrobocie w regionie, brak 

znajomości odpowiednich osób i problemy ze znalezieniem pracy. Znacznie mniejsze odsetki 

osób wskazywały na czynniki związane z brakiem w miejscu zamieszkania szkoły o 

interesującym kierunku kształcenia (9%), sytuacją finansową rodziny (8%) czy stanem zdrowia 

dziecka (9%). 
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Ocena łatwości znalezienia pracy na lokalnym rynku 

 

Wykres 38. Łatwość znalezienia zatrudnienia w pobliżu miejsca zamieszkania  

 

Uczniów kończących szkołę poproszono o ocenę sytuacji na rynku pracy. Według 

41% badanych w zamieszkiwanej przez nich okolicy raczej nie ma problemu ze znalezieniem 

pracy, przy czym osób wyrażających silne, przekonanie (odpowiedzi „zdecydowanie tak”) było 

blisko 8%, a pozostałe 33% wskazało, że zatrudnienie „raczej” nie jest problemem. Nieco 

ponad połowa uczniow (52%) wyraziła przeciwną opinię, w tym niemal co piąty ankietowany 

odpowiedział „zdecydowanie nie”, a co trzeci stwierdził, że „raczej nie” jest łatwo znaleźć 

pracę na miejscu. 
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Podsumowanie 

Jakie są plany uczniów kontynuowania kształcenia po ukończeniu szkoły? 

Jedynie jedna piąta badanych nie planuje podjęcia w przyszłości nauki na wyższej 

uczelni. Pozostałe 80% ankietowanych deklaruje chęć podjęcia studiów, przy czym 36% nie 

chciałoby aby studia wymagały od nich dużego nakładu pracy. Można się domyślać, że dla tych 

osób celem jest uzyskanie po prostu wyższego wykształcenia, bez wyraźnych ambicji 

uzyskania solidnej wiedzy i wysokich kwalifikacji. 

Jak jest stosunek uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy? 

Pomimo tego, że aż 80% uczniów planuje studia, jedynie 60% stwierdziło, że 

chętnie (46%) lub bardzo chętnie się uczy (15%). Około 15% ankietowanych nie potrafiło w 

jednoznaczny sposób ustosunkować się do badanej kwestii, a jedna piąta pytanych 

zadeklarowała, że nie lubi się uczyć.  

Jakie rodzaje szkół wybierają uczniowie? Wybór  jakich szkół doradzają swoim dzieciom 

rodzice? 

Ponad połowa uczniów (56%), jako szkołę pierwszego wyboru wskazała liceum 

ogólnokształcące. Na drugim miejscu pod względem częstości wyborów znalazło się 

technikum. Łącznie odnotowano 86% wskazań na szkoły, których ukończenie związane jest ze 

zdaniem egzaminu maturalnego. Zasadnicze szkoły zawodowe jako placówki edukacyjne 

pierwszego wyboru zostały wskazane jedynie przez około 3% badanych uczniow. 

Jak oceniana jest oferta kształcenia zawodowego na obszarze BOF? 

Zdecydowana większość uczniów- 80% stwierdziła, że oferta edukacyjna w BOF  

pozwala na zdobycie wymarzonego zawodu. Można ocenić, że część uczniów zaprezentowała 

nikłą wiedzę na temat oferty kształcenia w ramach kształcenia zawodowego (w odniesieniu do 

zawodów wymagających wykształcenia zawodowego lub średniego technicznego). Część 

badanych nie zdawała sobie sprawy z konieczności odbycia całej wieloetapowej ścieżki 

prowadzącej do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pożądanej pracy (w przypadku 

zawodów wymagających ukończenia studiów). 

Jakie są wady i zalety oraz społeczny wizerunek różnych typów szkół w opinii uczniów i 

rodziców? 

Wyniki badań uczniów i rodziców składają się na spójny wizerunek różnego 

rodzaju szkół. W opinii zarówno uczniow jak i rodziców nauka w technikach i szkołach 

zawodowych daje największe szanse na zatrudnienie po zakończeniu nauki oraz umożliwia 

uzyskanie szybkiej niezależności finansowej. Technika i licea ogólnokształcące to szkoły, w 
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których nauka umożliwia rozwój zainteresowań ucznia. Licea według przeważającej części 

badanych dają szansę kontynuowania nauki. Prestiż badani przypisują przede wszystkim 

technikom i liceom. 

Jakie czynniki i osoby wpływają na decyzję o wyborze szkoły? 

Według uczniów na dokonany przez nich wybór określonej szkoły wpływały 

przede wszystkim: możliwość rozwoju zainteresowań – 42% wskazań, uzyskane  wyniki 

w nauce – 29%, możliwość uzyskania zatrudnienia po ukończeniu nauki – 27%, posiadane 

zdolności i umiejętności – 26%, renoma/prestiż, który daje szkoła – 25%, interesująca oferta 

kształcenia – 25%, atrakcyjność wybranego zawodu pod względem finansowym – 24%, chęć 

zdobycia konkretnego zawodu, który daje szkoła – 23%, odległość od miejsca zamieszkania – 

21%, atmosfera panująca w szkole – 21% i opinie kolegów/koleżanek – 17%.  

W obydwu badaniach rodziców i uczniów ponad 80% badanych stwierdziło, że to 

sami uczniowie mieli największy wpływ na wybór szkoły ponadgimnazjalnej.  Blisko 10% 

ankietowanych wskazało rodziców, jako osoby wywierające największy wpływ na decyzję 

związaną z dalszą nauką.  

Pomimo tego, że zdecydowana większość uczniów i rodziców deklaruje, że to 

dziecko jest podmiotem decyzji dotyczących wyboru szkoły nie oznacza to, że przynajmniej w 

części przypadków w procesie decyzyjnym nie uczestniczą rodzice. Ponad 60% rodziców 

stwierdziło, że miało wpływ na wybór ścieżki edukacyjnej swojego dziecka. 

Jak  oceniane jest oddziaływanie doradztwa zawodowego prowadzonego w gimnazjum? 

Tylko około 60% uczniów potwierdziło, że w trakcie nauki uczestniczyli w 

zajęciach na temat doradztwa zawodowego. Inne formy doradztwa zawodowego były 

wskazywane przez znacznie mniejsze odsetki ankietowanych. Około jedna czwarta badanych 

(24%), zgodnie z deklaracjami, brała udział w warsztatach z doradztwa zawodowego a niemal 

jedna piąta odbyła indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. W spotkaniach z 

przedstawicielami wybranych zawodów uczestniczyło około 14% uczniów, w konkursach 

zawodoznawczych brało udział 13%, a 11% wyjeżdżało na wycieczki zawodoznawcze. Około 

5% ankietowanych zadeklarowało udział w spotkaniach z pracodawcami, a 2% – uczestnictwo 

w innych, niewymienionych w kafeterii formach doradztwa zawodowego. 

 

Jakie są potrzeby i aspiracje zawodowe odnośnie wykonywania w przyszłości pracy 

zawodowej? 
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Ponad połowa uczniów w przyszłości chciałaby wykonywać zawód, który wymaga 

ukończenia studiów wyższych i to zarówno gdy odpowiedzi dotyczyły najbardziej 

preferowanego zawodu (62%), jak i kolejnego wyboru (57%). Chęć wykonywania zawodu 

wymagającego ukończenia technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej w pierwszym 

wyborze zadeklarowało 22,5% uczniow, a w drugim – 24%. 

Największy odsetek badanych uczniów– 48,5%, zadeklarował że czynnikiem 

skłaniającym do wyboru określonego zawodu jest satysfakcja płynąca z jego wykonywania. 

Nieco mniejsze były odsetki wskazujących na odpowiednie wynagrodzenie (46,5%) i 

możliwość wykonywania pracy zgodnej z wykonywanym zawodem (44%) jako na motywację 

do pracy w preferowanym zawodzie. Za wyborem określonego zawodu w przypadku 29% 

uczniow stała możliwość rozwoju zawodowego. Nieco tylko mniej uczniów bo 28% wskazało 

na chęć wykonywania zawodu w przyszłości jako na czynnik kształtujący wybór ścieżki 

zawodowej, a jedna czwarta badanych zadeklarowała pragnienie pracy w zawodzie 

wymagającym odpowiedzialności. Prestiż wykonywanego w przyszłości zawodu był ważny 

dla blisko 23% uczniow. Na możliwość kierowania swoją pracą wskazało 20% uczniów, a 19% 

wybrało możliwość kierowania swoją pracą jako cechę preferowanego zawodu. W opinii 12% 

ważne jest zapotrzebowanie na wybrany zawód, a 10% wskazało na łatwość znalezienie pracy. 

Pracy w zawodzie lekkim i niemęczącym oczekuje około 11% uczniów, a 8% chciałoby, aby 

obowiązki zawodowe pozostawiały wystarczająco dużo wolnego czasu. 

Tylko 6% uczniów zapytanych o to czym powinien charakteryzować pożądany na 

rynku pracy pracownik wskazało na skłonność do poświęceń na rzecz zakładu pracy. 

Jednocześnie młodzież jest gotowa do spełnienia szeregu wymogów i wyrzeczeń, aby 

pracować. Do wyjątków należy zdecydowanie wykonywanie pracy szkodliwej dla zdrowia – 

nie zgodziłoby się na nią 79% badanych, a zaakceptowałoby ją blisko 10% badanych. Niskie 

zarobki budzą sprzeciw niemal równie wysokiego, wynoszącego 78% odsetka ankietowanych, 

przy jedynie 6% osób godzących się na niską płacę. Innym warunkiem niespotykającym się z 

akceptacją było wykonywanie pracy cieszącej się niskim szacunkiem w społeczeństwie. 

Możliwość podjęcia takiego zatrudnienia odrzucało 65% badanych, a jedynie 16% byłoby 

skłonnych przyjąć mało prestiżowe zajęcie. Młodzież sprzeciwia się podjęciu pracy szkodliwej 

dla zdrowia i jako warunek konieczny wykonywania pracy traktuje szanse na zapewnienie sobie 

odpowiedniego statusu materialnego i prestiżu społecznego. Widoczna jest niechęć do 

przekwalifikowania się, jeżeli byłoby to niezbędne do podjęcia pracy. Większa część uczniów 

– 44% odrzucała konieczność zmiany kwalifikacji jako warunek podjęcia pracy niż się na nią 
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zgadzała – 26%. Z brakiem zgody na zmianę zawodu kłóci się deklarowana skłonność do 

ciągłego podnoszenia kwalifikacji. To warunek, który gotowych było wypełnić 64%, a nie 

zgodziłoby się 18% badanych. Następnym akceptowanym przez większość ankietowanych – 

62,5% wymogiem był wyjazd za pracą do innego miasta. Ponad jedna piąta zapytanych nie 

przeprowadziłaby się w poszukiwaniu zatrudnienia. Połowa badanych wyjechałaby za granicę, 

aby zdobyć pracę, przy blisko 30% niewyrażających takiej gotowości. Tylko nieco niższy, 

wynoszący 59%, był odsetek uczniów akceptujących częste wyjazdy służbowe, przy 20% 

deklarujących niechęć do podróżowania.   

Niewiele więcej niż połowa uczniów – 53% byłaby gotowa wykonywać pracę 

fizyczną, a 28% wykluczyło taką możliwość. Praca w systemie zmianowym byłaby do 

przyjęcia dla takiego samego odsetka uczniów jak praca fizyczna, ale sprzeciwiających się 

takiemu systemowi wykonywania obowiązków było nieco mniej, bo 24%. Na wyjazd za pracą 

poza granice kraju zdecydowałaby się dokładnie połowa badanych, a 30% nie wyraziło zgody 

na opuszczenie Polski. Praca w nadgodzinach i czasowe formy zatrudnienia byłyby do 

zaakceptowania dla około 44%, sprzeciw wobec tych rozwiązań zgłosiło odpowiednio 32% 

i 30%. 

Uczniów kończących gimnazjum zapytano o realne oczekiwania miesięcznych 

zarobków netto po zakończeniu edukacji i podjęciu pracy zawodowej. Łącznie ponad 40% 

badanych oczekiwałoby płacy niższej niż 3000 zł, mniejszej niż średnia krajowa, przy czym 

6% wskazało na wypłatę miesięczną między 1500 a 1999 zł, a 35,5% na kwotę od 2000 do 

2999 zł. Największa liczba wskazań dotyczyła tego ostatniego przedziału (dominanta). 

Około 27% uczniów oczekiwałoby zarobków miesięcznych zawierających się 

w przedziale między 3000 a 3999 zł., a 12% liczyłoby na kwotę zawierającą się między 4000 a 

4999 zł., natomiast 20% miałoby ambicje zarabiania powyżej 5000 zł. 

Należy stwierdzić, że młodzież gimnazjalna w znacznej mierze podziela 

merytokratyczne reguł rynku pracy. Ambicja (69% odpowiedzi) i ciężka praca (64%) według 

największej liczby badanych uczniów przyczyniają się do sukcesu zawodowego. Na dalszych 

miejscach pod względem częstości odpowiedzi znalazły się pasja i zainteresowania (45%), 

dobre wykształcenie (40%) i ciągły rozwój zawodowy (25%). Dopiero na dalszych miejscach 

pod względem częstości wskazań znalazły się czynniki niezależne od indywidualnych zasług, 

takie jak wrodzone zdolności, talent (25%), szczęście (24%), znajomość odpowiednich osób 

(15%) czy odpowiednie cechy charakteru (13%). Przedsiębiorczość rozumiana jako gotowość 
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do zakładania i prowadzenia własnej firmy, nie jest zbyt częsta w badanej populacji i pozostałe 

92% uczniów satysfakcji zawodowej byłoby skłonne szukać w jakiejś formie pracy najemnej. 

Wymienianymi przez uczniów barierami w osiągnięciu wymarzonego zawodu były 

przede wszystkim niskie oceny na świadectwie (43% wskazań), problemy ze znalezieniem 

pracy (41,5%), brak znajomości odpowiednich osób (35%). Ponad jedna piąta badanych (23%) 

przeszkód na drodze zawodowej upatrywała w braku odpowiedniej szkoły oferującej 

interesujący kierunek kształcenia. Wysokie bezrobocie w regionie należy do czynników 

utrudniających wykonywanie preferowanej pracy według 22%, a dla dokładnie co piątego 

ankietowanego taką barierę stanowi stan zdrowia. Sytuacja finansowa rodziny jest przeszkodą 

w uzyskaniu pracy w wymarzonym zawodzie według 11% uczniów. Około 6% osób wskazało 

na inne niż wymienione w kafeterii bariery w uzyskaniu wymarzonego zawodu Tylko 15% 

badanych nie dostrzegło żadnych przeszkód na swojej ścieżce zawodowej.  

Według 41% badanych w zamieszkiwanej przez nich okolicy raczej nie ma 

problemu ze znalezieniem pracy, przy czym osób wyrażających silne, przekonanie (odpowiedzi 

„zdecydowanie tak”) było blisko 8%. Nieco ponad połowa uczniów (52%) wyraziła przeciwną 

opinię.  
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