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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. Tak jak  

w poprzednich badaniach, w 2020  roku, badaniu poddani zostali uczniowie z VIII klas szkoły 

podstawowej, kończący naukę na poziomie tego rodzaju szkoły i podejmujący decyzje 

odnośnie wyboru ścieżki dydaktycznej, która w znacznym stopniu będzie determinowała 

późniejszy wybór zawodu. Drugie badanie objęło rodziców uczniów kończących kształcenie 

na poziomie podstawowym ze szkół z ternu BOF. 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. W 2020 roku w  uzyskano 270 wypełnionych 

ankiet  elektronicznych  przez uczniów i 170 wypełnionych przez rodziców.    

Pytania badawcze 

Ponieważ badania z 2020 roku i poprzednich trzech lat stanowią część tego samego, 

posiadającego szersze ramy czasowe, przedsięwzięcia badawczego, koncepcja badań i ich 

przedmiot nie uległy zmianie. Takie postępowanie umożliwia 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. Przedstawione 

poniżej pytania badawcze wynikają z  głównych kwestii podlegających badaniu dotyczących 

potrzeb i aspiracji 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 szkoły podstawowej? 

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? 
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Jakie są wady i zalety oraz społeczny wizerunek różnych typów szkół ponadpodstawowych  

w opinii uczniów i rodziców? 

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

oceniane jest oddziaływanie doradztwa zawodowego prowadzonego w szkole podstawowej? 

Jakie są potrzeby i aspiracje zawodowe odnośnie wykonywania w przyszłości pracy 

zawodowej? 

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 

LimeSurvey. 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 przeprowadzono z wykorzystaniem  ankiety umieszczonej  

w programie LimeSurvey do których linki zostały rozdysponowane z pomocą szkół biorących 

udział w badaniu. Uzyskane wyniki zostały następnie ujęte w bazę danych i poddane analizie 

statystycznej. 

Schemat doboru próby i realizacja próby badawczej 

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 

LimeSurvey. 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. 
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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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Wyniki badania 

Aspiracje ogólne 

Wykres 1 Ludzie mają w życiu różne cele i dążenia. Które z poniższych celów są 

najważniejsze dla Ciebie?   

Źródło: badanie własne  

Badaniu podlegały aspiracje ogólne, pozwalające poznanie najważniejszych celów 

życiowych uczniów kończących szkoły podstawowe. Według największego odsetka badanych 

„miłość i przyjaźń” (52%) oraz „ciekawa praca zgodna z zainteresowaniami” (52%) były 

najważniejszymi dążeniami młodych ludzi. Na trzecim miejscu pod względem odsetków 

wskazań znalazło się „udane życie rodzinne” (41%). Na kolejnych miejscach pod względem 

ilości zaznaczeń w kafeterii znalazły się: „spokojne życie, bez kłopotów, konfliktów” (31%), 

„zdobycie majątku, zdobycie wysokiej pozycji materialnej” (24%), „osiągnięcie wysokiej 

pozycji zawodowej, zrobienie kariery” (20%) i „życie barwne, pełne rozrywek, bogate życie 

towarzyskie” (19%). Znacznie rzadziej były wybierane „osiągnięcie sukcesu w dziedzinie 

nauki lub sztuki” (11%), „życie zgodne z zasadami religijnymi” (9%), „bycie użytecznym dla 

innych, życie dla innych” (8%), „niezależność w pracy” (8%). Najrzadziej skazywane dążenia 

dotyczyły „zdobycie władzy politycznej” (3%), kategorii „inne” (3%) oraz „możliwości 

podejmowania ważnych decyzji w sferze gospodarczej” (1%). 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Możliwość podejmowania ważnych decyzji w sferze…

Zdobycie władzy politycznej- możliwość wywierania…

Inne

Niezależność w pracy

Bycie użytecznym dla innych, „życie dla innych”

Życie zgodne z zasadami religijnymi

Osiągnięcie sukcesu w dziedzinie nauki lub sztuki

Życie barwne, pełne rozrywek, bogate życie…

Osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej, zrobienie…

Zdobycie majątku, zdobycie wysokiej pozycji…

Spokojne życie bez kłopotów, konfliktów

Udanie życie rodzinne, dzieci

Ciekawa praca zawodowa zgodna z Twoimi…

Miłość, przyjaźń

0,60%

2,98%

2,98%

7,74%

8,33%

8,93%

11,31%

19,05%

19,64%

23,81%

30,95%

41,07%

51,79%

52,98%
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Wykres 2 Które z podanych stwierdzeń jest Ci bliższe? 

 

Źródło: badanie własne 

Połowa badanych uczniów (51%) z optymizmem zestawiała szanse życiowe własnego 

pokolenia z tymi które charakteryzowało pokolenie ich rodziców i wyraziło opinie, że 

„jesteśmy pokoleniem, które stoi przed szansą na życie lepsze niż mieli nasi rodzice”. Niemal 

40% badanych (38%) wyraziło przeciwną opinię wyrażoną stwierdzeniem „jesteśmy kolejnym 

stracony pokoleniem” a 11% zapytanych nie potrafiło jednoznacznie ustosunkować się do 

badanej kwestii. 

  

50,89%

11,24%

37,87%

Jesteśmy pokoleniem, które stoi przed szansą na życie lepsze niż mieli nasi rodzice

Jesteśmy kolejnym "straconym pokoleniem"

Trudno powiedzieć
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Wykres 3 Czy w przyszłości zamierzasz zamieszkać? 

 

 

Źródło: badanie własne 

Największy odsetek uczniów kończących podstawówkę (29%) nie wiedział, gdzie 

będzie mieszkać w przyszłości. Dokładnie ¼ badanych zamierza wyprowadzić się za granicę. 

W Białymstoku pragnie mieszkać tylko 19% uczniów a 18% myśli o życiu w innym dużym 

mieście. Znacznie mniej, bo tylko 6% ankietowanych planuje życie małym lub średnim mieście 

a 4% na wsi.   

 

 

 

 

  

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Na wsi

W małym lub średnim mieście

W dużym mieście, innym niż Białystok

W Białymstoku

Za granicą

Nie wiem

3,55%

5,92%

17,75%

18,93%

24,85%

28,99%
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Aspiracje edukacyjne 

 

Wykres 4 Jakie masz plany po ukończeniu szkoły podstawowej? 

 

Źródło: badanie własne  

 

Niemal wszyscy badani uczniowie (96%) deklarują, że po ukończeniu szkoły 

podstawowej będą kontynuowały naukę. Pozostali badani- ok 3% zamierza podjąć pracę 

zarobkową po ukończeniu VIII klasy szkoły podstawowej.  

  

96,45%

3,55%

Będę kontynuować naukę

Nie będę kontynuować nauki, zamierzam pracować
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Wykres 5 Czy w ofercie szkół, do których mógłbyś uczęszczać, brakuje możliwości 

zdobycia  zawodu/zawodów, który/które chciałbyś wykonywać w przyszłości? 

 

Źródło: badanie własne  

Zdecydowana większość zapytanych uczniów (86%) szkół podstawowych nie dostrzega 

problemu braku szkół uniemożliwiających uzyskanie w przyszłości pożądanego zawodu 

Przeciwnego zdania jest pozostałe ok. 14% uczniów. Wyniki tych i poprzednich badań 

prowadzonych w ramach projektu wskazują, że opinie o znaczących brakach w ofercie  

edukacyjnej BOF wynikają głownie z nieznajomości tej oferty. Inną przyczyną jest brak 

świadomości, że wykonywanie niektórych zawodów wymaga ukończenia szkół wyższych,  

z których niektóre działają poza obszarem BOF.  

  

13,61%

86,39%
Tak Nie
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Wykres 6 Czy w ofercie szkół, do których Pana/Pani dziecko mogłoby uczęszczać, brakuje 

możliwości zdobycia zawodu/zawodów, który/które Pana/Pani dziecko chciałoby 

wykonywać w przyszłości? 

 

Źródło: badanie własne  

Dokładnie ¾ rodziców (75%) oceniło, że w ofercie edukacyjnej na terenie BOF nie 

ma problemu deficytu szkół pozwalających na uzyskanie przez ich dzieci wybranego zawodu. 

Przeciwną opinie wyraziła pozostała ¼ badanych. 

 

Wykres 7 Jak sądzisz co będziesz robił po ukończeniu szkoły średniej (liceum, technikum, 

szkoły branżowej)? P 

 

Źródło: badanie własne 

25,49%

74,51%

tak nie

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Zakończenie nauki po ukończeniu gimnazjum/
szkoły podstawowej

Zakończenie edukacji na szkole
ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej

Podejmę studia

Brak odpowiedzi

0,4%

12,6%

62,6%

24,0%

1,6%

18,2%

80,2%

0,0%

2020 2017
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Na wykresie powyżej zostały zestawione wyniki uzyskane w badaniach z pierwszej 

edycji z 2017 r. i z badań z 2020r. Pokazuję one, że w ciągu trzech lat dzielących badania 

znacząco z 80% do 63%, o 17 punktów procentowych, zmalał odsetek osób deklarujących chęć 

podjęcia studiów po ukończeniu szkoły średniej. Istotnie, o ponad 5 punktów procentowych 

wzrósł udział uczniów deklarujących zakończenie nauki po szkole ponadpodstawowej/ 

ponadgimnazjalnej. W badaniach z 2017 roku nie było respondentów niezdecydowanych, 

wskazujących na odpowiedź „nie wiem”. W roku 2020 prawie ¼ zapytanych uczniów nie była 

pewna co do wyboru szkoła czy praca po ukończeniu szkoły średniej. To znacząca różnica, 

która wynikać może ze słabnącej atrakcyjności studiów wyższych. Wysoki odsetek 

niezdecydowanych wynikać też może z faktu, że w 2017 r. badani byli uczniowie ostatniej 

klasy gimnazjum a więc o rok starsi ni badani w 2020r kończący szkoły podstawowe. Różnica 

wieku wiązałaby się tu z rozwojem intelektualnym i psychicznym wpływającym na zdolność 

do dokonywania świadomych wyborów ścieżki życiowej.      

Wykres 8 Jakiego rodzaju będą to studia 

 

Źródło: badanie własne 

 

Młodzież zapytana na jakiego szczebla będą studia które podejmą w przyszłości  

w zdecydowanej większości (79%) nie potrafiła tego określić. Około 1/10 badanych (11%) 

wybierała się na studia magisterskie lub równorzędne a 9% na studia licencjackie lub 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Wyższe ze stopniem doktora nauk

Wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, lub równorzędne

Wyższe z tytułem magistra, lekarza, lub równorzędne

Nie wiem, trudno powiedzieć

1,18%

8,66%

11,42%

78,74%
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inżynierskie. Jeden na stu badanych deklarował podjęcie studiów trzeciego stopnia 

zakończonych obroną pracy doktorskiej.   

Wykres 9 Jaki jest Pana/Pani stosunek do dalszej nauki dziecka? Chciałbym/chciałabym, 

aby moje dziecko: 

 

Źródło: badanie własne  

 

Rodzice uczniów kończących szkoły podstawowe w 90% wskazywali, że chcieliby aby 

ich dzieci podjęły studia wyższe. Należy zauważyć, że odsetek rodziców wyrażających 

życzenie aby ich dziecko kontynuowało naukę na studiach jest znacząco wyższy niż wśród 

samych uczniów (90% wobec 62%). 

Większa część z tych  badanych (47%) zadeklarowała, że powinny to być studia „nie 

wymagające dużego nakładu pracy” a pozostali woleli by aby były to trudne studia, które 

wymagają dużego nakładu pracy.  Około 8% zapytanych rodziców wskazało, że ich życzeniem 

jest aby dziecko zakończyło naukę po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej a 2% chciałoby 

zaprzestania nauki po podstawówce. 

 

1,96%

7,84%

47,06%

43,14%

zakończyło naukę po ukończeniu szkoły podstawowej

zakończyło naukę po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej

podjęło studia, które nie wymagają szczególnie dużego nakładu pracy

podjęło trudne studia, które wymagają dużego nakładu pracy
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Wykres 10 Co miało wpływ na podjęcie decyzji o wyborze szkoły? Możesz wybrać 

maksymalnie 3 odpowiedzi. 

 

Źródło: badanie własne  

 

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej zostali zapytani co wpłynęło na 

podjęcie decyzji o wyborze szkoły wyższego szczebla. Według największego odsetka badanych 

było to „możliwość rozwoju zainteresowań” (43%). Następne pod względem częstości wskazań 

były „wyniki w nauce” (33%), „posiadane zdolności i umiejętności” (24%), „chęć zdobycia 

konkretnego zawodu, który daje szkoła” (22%), „odległość od miejsca zamieszkania” (21%), 

„atmosfera panująca w szkole” (21%, atrakcyjność wybranego zawodu (który daje szkoła) pod 

względem finansowym” (21%), „możliwość uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkoły” 

(20%) i „interesująca oferta kształcenia” (17%). Znacznie rzadziej wybierane były następujące 

odpowiedzi: „renoma, prestiż, które daje szkoła” (11%), „opinie kolegów i koleżanek o szkole” 

(9%), „tradycje rodzinne” (2%) i stan zdrowia (2%). Kategoria „inne czynniki” stanowiła 7% 

ogółu wskazań. 

 

 

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

Nie będę kontynuować nauki

Stan zdrowia

Tradycje rodzinne

Koleżanki, koledzy także wybrali tą szkołę

Inne czynniki

Opinie kolegów i koleżanek

Renoma/prestiż, który daje szkoła

Interesująca oferta kształcenia

Możliwość uzyskania zatrudnienia po…

Atrakcyjność wybranego zawodu pod względem…

Atmosfera panująca w szkole

Odległość od miejsca zamieszkania

Chęć zdobycia konkretnego zawodu, który daje…

Posiadane zdolności i umiejętności

Wyniki w nauce

Możliwość rozwoju zainteresowań

0,00%

1,78%

2,37%

6,51%

7,10%

8,88%

10,65%

17,16%

19,53%

20,71%

20,71%

21,30%

22,49%

23,67%

33,14%

42,60%
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Wykres 11 Z czym kojarzy Ci się nauka w szkole …? 

 

Według największego odsetka uczniów (83%) to technikum, ze wszystkich typów szkół 

ponad podstawowych daje największe szanse znalezienia pracy po zakończeniu nauki. Szkoła 

branżowa I stopnia daje takie możliwości według 68% respondentów. Najmniejsze szanse 

znalezienia pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły daje Liceum Ogólnokształcące (54%) 

Również możliwość rozwoju zainteresowań jest, w opinii respondentów, domeną 

techników. Zgodnie ze wskazaniami 82% badanych technikum daje taką możliwość. Szkoła 

ogólnokształcąca umożliwia rozwój zainteresowań według 69% uczniów szkół podstawowych 

a szkoła branżowa I stopnia daje taką szansę zgodnie ze wskazaniami 62% ankietowanych. 

Możliwość kontynuowania nauki po ukończeniu daje przede wszystkim liceum (94%) 

a w dalszej kolejności pod względem odsetków wskazań technikum (80%). Szkoła branżowa  

I stopnia daje taką możliwość tylko według 55% badanych.  

Szybkie uzyskanie niezależności finansowej to cecha przede wszystkim technikum 

(74%) i w dalszej kolejności szkoły branżowej I stopnia (62%). Liceum tylko w opinii 27% 

respondentów dostarcza takiej możliwości. 

Szacunku ze strony innych dostarcza nauka według największego odsetka zapytanych 

nauka w technikum (66%) i liceum ogólnokształcącego (56%). Tylko 39% ankietowanych 

uważało, że prestiż wiąże się także z nauką w szkole branżowej I stopnia.  
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Wykres 12 Z czym kojarzy się Panu/Pani nauka w szkole …? 

Źródło: badanie własne 

Postrzeganie różnych typów szkół jest wspólne uczniom szkół podstawowych  

i rodziców. Choć odsetki odpowiedzi tych grup respondentów różnią się, to z każdym rodzajem 

szkoły wiązane są te same cechy. Według największego odsetka badanych rodziców 

ósmoklasistów (92%) technikum, ze wszystkich typów szkół ponad podstawowych daje 

największe szanse znalezienia pracy po zakończeniu nauki. Szkoła branżowa I stopnia daje 

takie możliwości według 78% respondentów. Najmniejsze szanse znalezienia pracy 

bezpośrednio po ukończeniu szkoły daje Liceum Ogólnokształcące (64%) 

Możliwość rozwoju zainteresowań wiąże się z nauką według 88% badanych. Szkoła 

ogólnokształcąca umożliwia rozwój zainteresowań według  rodziców a szkoła branżowa  

I stopnia daje taką szansę zgodnie ze wskazaniami  ankietowanych. 

Kontynuowanie nauki po ukończeniu szkoły dają przede wszystkim liceum (97%)  

i  technikum (92%). Szkoła branżowa I stopnia daje taką możliwość według znacznie 

mniejszego odsetka badanych 55%.  

Szybkie uzyskanie niezależności finansowej to domena przede wszystkim technikum 

(76%) i w dalszej kolejności szkoły branżowej I stopnia (72%). Liceum w opinii 15% 

respondentów dostarcza takiej możliwości. 
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Szacunku ze strony innych dostarcza nauka według największego odsetka zapytanych 

nauka w technikum (65%) i liceum ogólnokształcącego (62%). Tylko 30% ankietowanych 

uważało, że prestiż wiąże się z nauką w szkole branżowej I stopnia. 

 

Wykres 13 Czy doradzałby/ doradzałaby Pan/ Pani swojemu dziecku naukę w …. ?  

 

Źródło: badanie własne 

Największy odsetek rodziców - 67%, doradzałby swojemu dziecku naukę w technikum. 

Około ¼ badanych (24%) nie poleciłaby tego rodzaju szkoły. W przypadku liceum 

ogólnokształcącego 59% rodziców zaleciłoby dziecku naukę w szkole tego typu a 27% byłoby 

przeciw nauce „ogólniaku”. Poparcie rodziców dla nauki w szkole branżowej jest drastycznie 

małe na tle pozostałych typów szkół i wynosi jedynie niespełna 10%. Ogromny, wynoszący 

85%, jest za to odsetek badanych nie polecających nauki w szkole tego rodzaju. 
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Wykres 14 W jakim stopniu działania wymienione poniżej zachęciłyby Cię do podjęcia 

nauki w technikum lub szkole branżowej I stopnia? 

 

Źródło: badanie własne 

 

Uczniów kończących szkoły podstawowe zapytano co mogłoby by sprawić, że 

podjęliby naukę w technikum lub szkole branżowej I stopnia. Niemal wszystkie propozycje 

uatrakcyjnienia nauki w szkołach zawodowych były zachęcające dla przynajmniej ponad 

połowy ankietowanych. Udział w  szkoleniach specjalistycznych, kursach kwalifikacji 

zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych okazał się być tym czynnikiem, spośród 

wymienionych w kafeterii, który według największego odsetka uczniów (76%) zachęciłby to 

podjęcia nauki w wymienionych typach szkół. Zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej 

przygotowujące do podjęcia studiów to drugi pod względem częstości wskazań (69%) powód 

skłaniający do  wyboru szkoły branżowej lub technikum.  Możliwość potwierdzenia zdobytych 

kwalifikacji podczas staży lub dodatkowych kursów zachęciłaby 69% ankietowanych, zajęcia 

dydaktyczne w laboratoriach uczelni wyższych-65%,  płatne, miesięczne staże wakacyjne  

w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju związane z kierunkiem 

kształcenia zawodowego- 62%. Trzy najrzadziej wybierane czynniki to wykłady  

z pracownikami akademickimi prowadzone online o charakterze interaktywnym (58%), 

nowoczesne formy doradztwa zawodowego z wykorzystaniem symulacji komputerowych, 
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interaktywnych programów (55%) i doradztwo zawodowe uwzględniające oczekiwania 

pracodawców wobec kandydatów (45%).  

Wykres 15 Kto w największym stopniu wpływa/ wpływał na wybór szkoły 

ponadpodstawowej? Wybierz tylko jedną odpowiedź. 

Źródło: badanie własne 

Zdaniem 75% zapytanych uczniów klas VIII to oni sami mieli największy wpływ 

na wybór szkoły ponadpodstawowej. Rodziców, jako na osoby mające decydujące znaczenie 

dla wskazania szkoły zaznaczył 14% ankietowanych. Kolegów i koleżanki wskazało 4%  

badanych a  starsze rodzeństwo 2%.  
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Wykres 16 Kto, Pana/Pani zdaniem, w największym stopniu wpływa na wybór szkoły 

ponadpodstawowej przez Pana/Pani dziecko? 

Źródło: badanie własne 

Według 68% zapytanych rodziców ich dzieci same podjęły decyzję o wyborze szkoły 

ponadpodstawowej.  Rodzice byli osobami mającymi największy wpływ na decyzję o wyborze 

ścieżki edukacyjnej w opinii 23% ankietowanych. 

Wykres 17 Czy miał/miała Pan/Pani wpływ na wybór ścieżki edukacyjnej swojego 

dziecka? 

Źródło: badanie własne 
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Zdaniem 60% rodziców ósmoklasistów mieli oni wpływ na wybór ścieżki edukacyjnej 

swojego dziecka, w tym 12% było o tym przeświadczonych o tym w sposób zdecydowany. 

Niemal 1/3 rodziców (31%) stwierdziło, że takiego wpływu nie posiadało. Silnie 

przeświadczonych braku wpływu na decyzje dziecka  było 3% ankietowanych. Pozostałe 9% 

to brak odpowiedzi.   

Wykres 18 Jaki jest Twój stosunek do zdobywania i poszerzania wiedzy? 

 

Źródło: badanie własne 

 

Zgodnie z deklaracjami ponad połowa uczniów (52%) uczy się chętnie (41%) lub 

bardzo chętnie (11%). Niechęć do nauki deklarowało  28% badanych w tym 4% stwierdziło, że 

„bardzo niechętnie się uczy”.  
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Wykres 19 Jakie dodatkowe działania podejmujesz, które mogą rozwijać Twoje 

zainteresowania? Wskaż wszystkie działania, które podejmujesz. 

Źródło: badanie własne 

 

„Działania we własnym zakresie” były najczęściej deklarowaną przez uczniów (49%) 

aktywnością na rzecz rozwoju zainteresowań. Kolejnymi pod względem częstości wskazań 

działaniami były: wolontariat (32%), koła zainteresowań (23%), członkostwo w klubach  

i organizacjach związanych z hobby (22%), sekcje i kluby sportowe (19%), prowadzenie 

działalności w Internecie (18%). Około 15% uczniów deklarowało, że nie podejmuje żadnych 

działań na rzecz rozwoju zainteresowań a 16% wykazuje działania określone jako „inne”.   
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Potrzeby edukacyjne 

Wykres 20 Czy kiedykolwiek podczas nauki w szkole podstawowej 

korzystałeś/korzystałaś z poniższych form doradztwa zawodowego? Wskaż wszystkie 

formy doradztwa, z których korzystałeś/korzystałaś. 

Źródło: badanie własne 

Najczęściej wymienianą formą doradztwa zawodowego w której brali udział uczniowie 

szkół podstawowych były dedykowane zajęcia w szkole- do uczestnictwa w nich przyznało się 

3/4 badanych. Znacznie mniejsze odsetki  ankietowanych wymieniały udział w: „warsztatach  

z doradztwa zawodowego” (20%), „konkursach zawodoznawczych” (15%), „indywidualne 

spotkania z doradcą zawodowym” (7%), „spotkania z przedstawicielami zawodów” (7%), 

Jeszcze mniej ósmoklasistów brało udział w „wycieczkach zawodoznawczych” (3%), 

„spotkaniach z pracodawcami” (2%) i i innych formach doradztwa (2%). Ponad 1/10 

ankietowanych (11%) stwierdziła, że nie brała udziału w żadnych wydarzeniach edukacyjnych, 

które wiązałyby się doradztwem zawodowym. Jest to w rzeczywistości mało prawdopodobne, 

ponieważ szkoły podstawowe zobowiązane są prowadzić lub organizować zajęcia tego typu dla 

swoich uczniów.  
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Wykres 21 Czy doradztwo zawodowe miało wpływ na podjęcie przez Ciebie decyzji  

o wyborze dalszej ścieżki kształcenia? 

Źródło: badanie własne 

 

Zdecydowana większość uczniów- niemal ¾, zadeklarowała, że doradztwo zawodowe 

nie miało wpływu na ich decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. W tym większość - 

47% wskazała, że doradztwo „zdecydowanie nie” wpłynęło na dokonany wybór szkoły 

ponadpodstawowej a 25%, że „raczej nie” miało wpływu. Zdaniem 12% badanych doradztwo 

odegrało rolę w wyborze ich dalszej ścieżki edukacyjnej ale tylko 1% określił ten wpływ jako 

„zdecydowany”. Pozostałe 15% ogółu zapytanych nie potrafiło jednoznacznie wypowiedzieć 

się na temat roli doradztwa zawodowego w podejmowanych decyzjach. 
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Wykres 22 Które z form nowoczesnego doradztwa zawodowego są Twoim zdaniem 

najbardziej atrakcyjne? Wskaż maksymalnie 3 najbardziej atrakcyjne Twoim zdaniem 

formy. 

   
Źródło: badanie własne 

 

Najbardziej atrakcyjnymi nowoczesnymi formami doradztwa zawodowego w opinii 

młodzieży kończącej szkołę podstawową, z ponad 40% wskazań, były: „wykorzystanie 

nowoczesnych technologii” (46%) i „testowanie swoich możliwości poprzez wykonywanie 

zadań fizycznych symulujących zadania zawodowe” (42%). Mniejsze odsetki wskazywały na 

„testowanie umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu wg. odpowiedniego 

scenariusza” (36%) „wykorzystanie symulacji komputerowych” (24%) i „wykorzystanie 

programów interaktywnych” (24%). Inne formy nowoczesnego doradztwa zawodowego 

uzyskały 7% wskazań. 
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Aspiracje zawodowe 

Wykres 23 Czy Twoim zdaniem łatwo jest znaleźć pracę w pobliżu Twojego miejsca 

zamieszkania? 

 

Źródło: badanie własne 

 

Zdaniem niemal połowy badanych uczniów (49%) w pobliżu ich miejsca łatwo jest 

znaleźć pracę. W opinii 11% jest to „zdecydowanie” łatwe a zdaniem 38% „raczej” łatwe. 

Przeciwnego zdania  było 18% ankietowanych a około 1/3 badanej młodzieży nie miała na 

sprecyzowanej opinii.  
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Wykres 24 Co Twoim zdaniem w największym stopniu przyczynia się do odniesienia 

sukcesu zawodowego? Podaj maksymalnie 3 najważniejsze elementy. 

Źródło: badanie własne  

Kryteria merytokratyczne takie jak: „ciężka praca” (64%), „ambicja” (56%) i „dobre 

wykształcenie” (43%) oraz „pasja, zainteresowania” (41%) to cztery najczęściej wymieniane 

przez młodzież czynniki sukcesu zawodowego. Do tego rodzaju czynników należą także 

wymieniane przez mniejsze odsetki „ciągły rozwój zawodowy/ ciągłe doskonalenie się” (27%) 

i „wrodzone zdolności, talent” (27%) i „odpowiednie cechy charakteru” (18%).  Według 1/5 

ankietowanych za sukces w sferze zawodowej odpowiada „szczęście, przypadek” (20%)  

a według 14% „znajomości z odpowiednimi osobami” (14%). Innych wskazań na niezależne 

od indywidualnych starań i predyspozycji czynniki sukcesu było relatywnie niewiele. 

Wybierane przez nieznaczne odsetki osób były: „wdzięk, urok osobisty” (6%) i „spryt 

cwaniactwo” (5%), „region, województwo w którym się mieszka” i „wielkość miejscowości  

w której się mieszka” (2%). Na „rodzaj zawodu jaki się zdobyło” w kontekście sukcesu 

zawodowego wskazało 5% ankietowanych i prawie tyle samo na czynniki określone jako 

„inne” (5%).    
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Wykres 25 Co jesteś w stanie zaakceptować aby podjąć pracę? 

 

Źródło: badanie własne 

 

Młodzież została zapytana om to jakie wymogi czy niedogodności była by skłonna 

zaakceptować aby podjąć pracę. Najczęściej wskazywane w tym kontekście były: „wyjazd do 

innego miasta” (60%) , „praca fizyczna” (56%)  „częste wyjazdy służbowe” (51%). Wybierane 

przez połowę lub nieco mniej niż połowę ankietowanych warunki zatrudnienia to: „ciągłe 

podnoszenie kwalifikacji” (50%), „wyjazd do innego kraju” (46%) i „praca w nadgodzinach” 

(46%). Na dalszych miejscach pod względem wskazań znalazły się: „długie dojazdy do zakładu 

pracy” (44%) i „praca w systemie zmianowym” (43%). Akceptowane jedynie przez ok. 1/3 

nastolatków była „czasowa forma zatrudnienia (30%). W przypadku „zmiany kwalifikacji” 

(18%), „wykonywania pracy cieszącej się mały szacunkiem” (16%), „wykonywania pracy 

szkodliwej dla zdrowia” (14%) i niskich zarobków” (4%) odsetki osób nie wyrażających zgody 

na te warunki pracy były wyższe i to zdecydowanie niż procenty badanych akceptujących je. 

Ponad połowa ankietowanych nie podjęła by pracy o niskim prestiżu (54%). Najwięcej 

sprzeciwu budziły „szkodliwe warunki pracy” (71%) i niskie zarobki (75%).  
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Wykres 26 Jakie są Twoje realne oczekiwania odnośnie miesięcznych zarobków netto (na 

rękę) po podjęciu pracy zawodowej? 

Źródło: badanie własne 

Spośród ankietowanych uczniów kończących VIII klasę szkołę podstawową 25%  

w przyszłości oczekiwałby zarobków netto w wysokości przynamniej 5000 zł. Wypłaty miedzy 

4000 zł a 5000 zł oczekiwałoby 14% badanych a między 3000 zł  a 4000 zł - 35%.  Około ¼ 

zapytanych wskazywało zarobki miedzy 2000 a 3000 zł a pozostałe 2% na niższe niż 2000 zł.   

Wykres 27 Jakie, Twoim zdaniem, powinien posiadać dobry pracownik pożądany przez 

pracodawcę 

 

Źródło: badanie własne 
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Według ponad połowy zapytanych uczniów najbardziej pożądanymi cechami 

pracowników są: „umiejętność pracy w zespole” (64%), „odpowiedzialność” (60%)  

i „pracowitość” (57%). Na dalszych miejscach pod względem częstości wskazań znalazły się: 

„uczciwość” (48%), „kreatywność” (34%), „komunikatywność” (34%). Około ¼ badanych 

wskazała na „lojalność” (26%) i „chęć do nauki” (26%). Według 21% uczniów pracownik 

powinien być punktualny (21%). Trzy najrzadziej wymieniane cechy pożądane przez 

pracodawcę to: „umiejętność podporzadkowania się/ zdyscyplinowanie” (15%), 

„dyspozycyjność” (10%) i „skłonność do poświęceń na rzecz zakładu pracy” (5%)  

Wykres 28 Co może Ci utrudnić zdobycie zawodu, który chciałbyś/chciałabyś wykonywać 

w przyszłości? Wskaż maksymalnie 3 najważniejsze czynniki. 

 

Źródło: badanie własne 

Najczęściej wymienianymi przez ósmoklasistów przeszkodami w zdobyciu wybranego 

zawodu były „niskie oceny na świadectwie” (38%) i „problemy ze znalezieniem pracy” (34%). 

Brak znajomości był wymieniany przez ¼ badanych (25%) a „brak szkoły o intersującym 

kierunku kształcenia” przez ok. 1/5 (21%). Stan zdrowia może się okazać problemem  

w uzyskaniu pożądanego zawodu według 18% ankietowanych a, „sytuacja finansowa rodziny” 

według 14%. Najrzadziej wskazywaną przeszkodą było „wysokie bezrobocie w regionie” (8%). 

Około 1/5 zapytanych uczniów „nie widzi żadnych przeszkód” w uzyskaniu wybranego 

zawodu a 14% wybrało odpowiedź „inne przeszkody”.    
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Wykres 29 Czy doradzał/ doradzała Pan/Pani swojemu dziecku wybór określonego 

zawodu? 

 

Źródło: badanie własne 

Rodzice zapytani o to czy doradzali swojemu dziecku wybór określonego zawodu 

byli podzieleni niemal dokładnie po połowie na dwie frakcje. Doradzających było 51% a tych, 

którzy tego nie zrobili 49%.    

49,02%
50,98%

Tak Nie
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Wykres 30 W jakim stopniu Pana/Pani dziecko bierze pod uwagę Pana/Pani propozycję 

dotyczącą zawodu? 

Źródło: badanie własne 

Zdaniem 35% badanych rodziców dziecko bierze pod uwagę ich zdanie w kwestii 

wyboru przyszłego zawodu, w tym 8% badanych wskazało na odpowiedź „zdecydowanie 

bierze pod uwagę”. Tylko 4% wskazało, że ich latorośl „raczej nie bierze pod uwagę” opinii 

rodziców względem przyszłej ścieżki zawodowej. Ok. 10% ankietowanych nie potrafiło się 

jednoznacznie ustosunkować do badanej kwestii a pozostałe 51% nie doradzało swojemu 

dziecku zawodu. 
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Wykres 31 Dlaczego doradzał/doradzała Pan/Pani swojemu dziecku wykonywanie 

wskazanego zawodu? 

Źródło: badanie własne 

Najczęściej wymienianymi powodami branymi pod uwagę przez rodziców przy 

doradzaniu przyszłego zawodu dzieciom były „zgodność z zainteresowaniami mojego dziecka” 

(22%), „jest to zawód przyszłościowy” (20%) i „łatwość znalezienia  pracy w tym zawodzie” 

(17%). Nieco rzadziej wymieniane były następujące argumenty: „ (zawód) daje satysfakcję” 

(13%), „możliwość rozwoju zawodowego” (12%), „odpowiednie wynagrodzenie” (10%), 

„duże zapotrzebowanie na ten zawód” (6%). Niezbyt istotne były natomiast następujące 

kwestie: „łatwość uzyskania uprawnień do wykonywania tego zawodu” (1%), „zawód nie 

wymagający ciągłego podnoszenia kwalifikacji” (1%), „wykonywany zawód jest lekki  

i niemęczący” (1%).  
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Zakończenie 

Jakie są orientacje życiowe młodzieży kończącej szkołę podstawową? 

Według największego odsetka badanych „miłość i przyjaźń” (52%) oraz „ciekawa praca 

zgodna z zainteresowaniami” (52%) były najważniejszymi dążeniami młodych ludzi. Na 

trzecim miejscu pod względem odsetków wskazań znalazło się „udane życie rodzinne” (41%). 

Najrzadziej skazywane dążenia dotyczyły „zdobycie władzy politycznej” (3%) i „możliwości 

podejmowania ważnych decyzji w sferze gospodarczej” (1%). 

Połowa badanych uczniów (51%) z optymizmem zestawiała szanse życiowe własnego 

pokolenia z tymi które charakteryzowało pokolenie ich rodziców i wyraziło opinie, że 

Największy odsetek uczniów kończących szkołę podstawową (29%) nie wiedział, gdzie będzie 

mieszkać w przyszłości. Dokładnie ¼ badanych zamierza wyprowadzić się za granicę.  

W Białymstoku pragnie mieszkać tylko 19% uczniów a 18% myśli o życiu w innym dużym 

mieście. Znacznie mniej, bo tylko 6% ankietowanych planuje życie małym lub średnim mieście 

a 4% na wsi.  „jesteśmy pokoleniem, które stoi przed szansą na życie lepsze niż mieli nasi 

rodzice”. 

Jakie są plany kontynuowania kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej? 

Niemal wszyscy badani uczniowie (96%) deklarują, że po ukończeniu szkoły podstawowej 

będą kontynuowały naukę. Zestawione wyniki uzyskane w badaniach z pierwszej edycji z 2017 

r. i z badań z 2020r. pokazują, że w ciągu trzech lat dzielących badania znacząco z 80% do 

63%, o 17 punktów procentowych, zmalał odsetek osób deklarujących chęć podjęcia studiów 

po ukończeniu szkoły średniej. Istotnie, o ponad 5 punktów procentowych wzrósł udział 

uczniów deklarujących zakończenie nauki po szkole ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej. 

W badaniach z 2017 roku nie było respondentów niezdecydowanych, wskazujących na 

odpowiedź „nie wiem”. W roku 2020 prawie ¼ zapytanych uczniów nie była pewna co do 

wyboru szkoła czy praca po ukończeniu szkoły średniej.  

Rodzice uczniów kończących szkoły podstawowe w 90% wskazywali, że chcieliby aby ich 

dzieci podjęły studia wyższe. Należy zauważyć, że odsetek rodziców wyrażających życzenie 

aby ich dziecko kontynuowało naukę na studiach jest znacząco wyższy niż wśród samych 

uczniów (90% wobec 62%). 
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Większa część z tych  badanych (47%) zadeklarowała, że powinny to być studia „nie 

wymagające dużego nakładu pracy” a pozostali woleli by aby były to trudne studia, które 

wymagają dużego nakładu pracy.  Około 8% zapytanych rodziców wskazało, że ich życzeniem 

jest aby dziecko zakończyło naukę po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej a 2% chciałoby 

zaprzestania nauki po podstawówce. 

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej zostali zapytani co wpłynęło na podjęcie 

decyzji o wyborze szkoły wyższego szczebla. Według największego odsetka badanych było to 

„możliwość rozwoju zainteresowań” (43%). Następne pod względem częstości wskazań były 

„wyniki w nauce” (33%), „posiadane zdolności i umiejętności” (24%), „chęć zdobycia 

konkretnego zawodu, który daje szkoła” (22%), „odległość od miejsca zamieszkania” (21%), 

„atmosfera panująca w szkole” (21%, atrakcyjność wybranego zawodu (który daje szkoła) pod 

względem finansowym” (21%), „możliwość uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkoły” 

(20%) i „interesująca oferta kształcenia” (17%). Znacznie rzadziej wybierane były następujące 

odpowiedzi: „renoma, prestiż, które daje szkoła” (11%), „opinie kolegów i koleżanek o szkole” 

(9%), „tradycje rodzinne” (2%) i stan zdrowia (2%). 

Jak jest stosunek uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy? 

Zgodnie z deklaracjami ponad połowa uczniów (52%) uczy się chętnie (41%) lub bardzo 

chętnie (11%). Niechęć do nauki deklarowało  28% badanych w tym 4% stwierdziło, że „bardzo 

niechętnie się uczy”.  

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

rodzice? 

Największy odsetek rodziców- 67%, doradzałby swojemu dziecku naukę w technikum. Około 

¼ badanych (24%) nie poleciłaby tego rodzaju szkoły. W przypadku liceum 

ogólnokształcącego 59% rodziców zaleciłoby dziecku naukę w szkole tego typu a 27% byłoby 

przeciw nauce „ogólniaku”. Poparcie rodziców dla nauki w szkole branżowej jest drastycznie 

małe na tle pozostałych typów szkół i wynosi jedynie niespełna 10%. Ogromny, wynoszący 

85%, jest za to odsetek badanych nie polecających nauki w szkole tego rodzaju. 
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Jak oceniana jest oferta kształcenia zawodowego na obszarze BOF? 

Zdecydowana większość zapytanych uczniów (86%) szkół podstawowych nie dostrzega 

problemu braku szkół uniemożliwiających uzyskanie w przyszłości pożądanego zawodu 

Przeciwnego zdania jest pozostałe ok. 14% uczniów. 

Dokładnie ¾ rodziców (75%) oceniło, że w ofercie edukacyjnej na terenie BOF nie ma 

problemu deficytu szkół pozwalających na uzyskanie przez ich dzieci wybranego zawodu. 

Przeciwną opinie wyraziła pozostała ¼ badanych. 

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

w opinii uczniów i rodziców? 

Według największego odsetka uczniów (83%) to technikum, ze wszystkich typów szkół ponad 

podstawowych daje największe szanse znalezienia pracy po zakończeniu nauki. Szkoła 

branżowa I stopnia daje takie możliwości według 68% respondentów. Najmniejsze szanse 

znalezienia pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły daje Liceum Ogólnokształcące (54%) 

Również możliwość rozwoju zainteresowań jest, w opinii respondentów, domeną techników. 

Zgodnie ze wskazaniami 82% badanych technikum daje taką możliwość. Szkoła 

ogólnokształcąca umożliwia rozwój zainteresowań według 69% uczniów szkół podstawowych 

a szkoła branżowa I stopnia daje taką szansę zgodnie ze wskazaniami 62% ankietowanych. 

Możliwość kontynuowania nauki po ukończeniu daje przede wszystkim liceum (94%)  

a w dalszej kolejności pod względem odsetków wskazań technikum (80%). Szkoła branżowa  

I stopnia daje taką możliwość tylko według 55% badanych.  

Szybkie uzyskanie niezależności finansowej to cecha przede wszystkim technikum (74%)  

i w dalszej kolejności szkoły branżowej I stopnia (62%). Liceum tylko w opinii 27% 

respondentów dostarcza takiej możliwości. 

Szacunku ze strony innych dostarcza nauka według największego odsetka zapytanych nauka  

w technikum (66%) i liceum ogólnokształcącego (56%). Tylko 39% ankietowanych uważało, 

że prestiż wiąże się także z nauką w szkole branżowej I stopnia.  

Postrzeganie różnych typów szkół jest wspólne uczniom szkół podstawowych i rodziców. Choć 

odsetki odpowiedzi tych grup respondentów różnią się, to z każdym rodzajem szkoły wiązane 
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są te same cechy. Według największego odsetka badanych rodziców ósmoklasistów (92%) 

technikum, ze wszystkich typów szkół ponad podstawowych daje największe szanse 

znalezienia pracy po zakończeniu nauki. Szkoła branżowa I stopnia daje takie możliwości 

według 78% respondentów. Najmniejsze szanse znalezienia pracy bezpośrednio po ukończeniu 

szkoły daje Liceum Ogólnokształcące (64%) 

Możliwość rozwoju zainteresowań wiąże się z nauką według 88% badanych. Szkoła 

ogólnokształcąca umożliwia rozwój zainteresowań według  rodziców a szkoła branżowa  

I stopnia daje taką szansę zgodnie ze wskazaniami  ankietowanych. 

Kontynuowanie nauki po ukończeniu szkoły dają przede wszystkim liceum (97%) i  technikum 

(92%). Szkoła branżowa I stopnia daje taką możliwość według znacznie mniejszego odsetka 

badanych 55%.  

Szybkie uzyskanie niezależności finansowej to domena przede wszystkim technikum (76%)  

i w dalszej kolejności szkoły branżowej I stopnia (72%). Liceum w opinii 15% respondentów 

dostarcza takiej możliwości. 

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

oceniane jest oddziaływanie doradztwa zawodowego prowadzonego w gimnazjum? 

Zdaniem 75% zapytanych uczniów klas VIII to oni sami mieli największy wpływ na wybór 

szkoły ponadpodstawowej. Rodziców, jako na osoby mające decydujące znaczenie dla 

wskazania szkoły zaznaczył 14% ankietowanych. Kolegów i koleżanki wskazało 4%  badanych 

a  starsze rodzeństwo 2%.  

Według 68% zapytanych rodziców ich dzieci same podjęły decyzję o wyborze szkoły 

ponadpodstawowej.  Rodzice byli osobami mającymi największy wpływ na decyzję o wyborze 

ścieżki edukacyjnej w opinii 23% ankietowanych. 

Zdaniem 60% rodziców ósmoklasistów mieli oni wpływ na wybór ścieżki edukacyjnej swojego 

dziecka, w tym 12% było o tym przeświadczonych o tym w sposób zdecydowany. Niemal 1/3 

rodziców (31%) stwierdziło, że takiego wpływu nie posiadało 

Zdecydowana większość uczniów- niemal ¾, zadeklarowała, że doradztwo zawodowe nie 

miało wpływu na ich decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. W tym większość - 47% 

wskazała, że doradztwo „zdecydowanie nie” wpłynęło na dokonany wybór szkoły 
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ponadpodstawowej a 25%, że „raczej nie” miało wpływu. Zdaniem 12% badanych doradztwo 

odegrało rolę w wyborze ich dalszej ścieżki edukacyjnej ale tylko 1% określił ten wpływ jako 

„zdecydowany”. 

Najbardziej atrakcyjnymi nowoczesnymi formami doradztwa zawodowego w opinii młodzieży 

kończącej szkołę podstawową, z ponad 40% wskazań, były: „wykorzystanie nowoczesnych 

technologii” (46%) i „testowanie swoich możliwości poprzez wykonywanie zadań fizycznych 

symulujących zadania zawodowe” (42%). Mniejsze odsetki wskazywały na „testowanie 

umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu wg. odpowiedniego scenariusza” (36%) 

„wykorzystanie symulacji komputerowych” (24%) i „wykorzystanie programów 

interaktywnych” (24%). Inne formy nowoczesnego doradztwa zawodowego uzyskały 7% 

wskazań. 

Uczniów kończących szkoły podstawowe zapytano co mogłoby by sprawić, że podjęliby naukę 

w technikum lub szkole branżowej I stopnia. Niemal wszystkie propozycje uatrakcyjnienia 

nauki w szkołach zawodowych były zachęcające dla przynajmniej ponad połowy 

ankietowanych. Udział w  szkoleniach specjalistycznych, kursach kwalifikacji zawodowych 

lub kursach umiejętności zawodowych okazał się być tym czynnikiem, spośród wymienionych 

w kafeterii, który według największego odsetka uczniów (76%) zachęciłby to podjęcia nauki  

w wymienionych typach szkół. Zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej przygotowujące do 

podjęcia studiów to drugi pod względem częstości wskazań (69%) powód skłaniający do  

wyboru szkoły branżowej lub technikum.  Możliwość potwierdzenia zdobytych kwalifikacji 

podczas staży lub dodatkowych kursów zachęciłaby 69% ankietowanych, zajęcia dydaktyczne 

w laboratoriach uczelni wyższych-65%,  płatne, miesięczne staże wakacyjne  

w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju związane z kierunkiem 

kształcenia zawodowego- 62%. 

Jakie są potrzeby i aspiracje zawodowe odnośnie wykonywania w przyszłości pracy 

zawodowej? 

Zdaniem niemal połowy badanych uczniów (49%) w pobliżu ich miejsca łatwo jest znaleźć 

pracę. W opinii 11% jest to „zdecydowanie” łatwe a zdaniem 38% „raczej” łatwe. Przeciwnego 

zdania  było 18% ankietowanych a około 1/3 badanej młodzieży nie miała na sprecyzowanej 

opinii. 
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Kryteria merytokratyczne takie jak: „ciężka praca” (64%), „ambicja” (56%) i „dobre 

wykształcenie” (43%) oraz „pasja, zainteresowania” (41%) to cztery najczęściej wymieniane 

przez młodzież czynniki sukcesu zawodowego. Do tego rodzaju czynników należą także 

wymieniane przez mniejsze odsetki „ciągły rozwój zawodowy/ ciągłe doskonalenie się” (27%) 

i „wrodzone zdolności, talent” (27%) i „odpowiednie cechy charakteru” (18%).  Według 1/5 

ankietowanych za sukces w sferze zawodowej odpowiada „szczęście, przypadek” (20%)  

a według 14% „znajomości z odpowiednimi osobami” (14%). 

Młodzież została zapytana om to jakie wymogi czy niedogodności była by skłonna 

zaakceptować aby podjąć pracę. Najczęściej wskazywane w tym kontekście były: „wyjazd do 

innego miasta” (60%) , „praca fizyczna” (56%)  „częste wyjazdy służbowe” (51%). Wybierane 

przez połowę lub nieco mniej niż połowę ankietowanych warunki zatrudnienia to: „ciągłe 

podnoszenie kwalifikacji” (50%), „wyjazd do innego kraju” (46%) i „praca w nadgodzinach” 

(46%). Najwięcej sprzeciwu budziły „szkodliwe warunki pracy” (71%) i niskie zarobki (75%). 

Spośród ankietowanych uczniów kończących VIII klasę szkołę podstawową 25% w przyszłości 

oczekiwałby zarobków netto w wysokości przynamniej 5000 zł. Wypłaty miedzy 4000 zł  

a 5000zł oczekiwałoby 14% badanych a między 3000 zł  a 4000 zł- 35%.  Około ¼ zapytanych 

wskazywało zarobki miedzy 2000 a 3000 zł a pozostałe 2% na niższe niż 2000 zł.   

  



40 

 

 

Spis wykresów 

Wykres 1 Ludzie mają w życiu różne cele i dążenia. Które z poniższych celów są najważniejsze 

dla Ciebie? .................................................................................................................................. 6 

Wykres 2 Które z podanych stwierdzeń jest Ci bliższe? ........................................................... 7 

Wykres 3 Czy w przyszłości zamierzasz zamieszkać? .............................................................. 8 

Wykres 4 Jakie masz plany po ukończeniu szkoły podstawowej? ............................................ 9 

Wykres 5 Czy w ofercie szkół, do których mógłbyś uczęszczać, brakuje możliwości zdobycia  

zawodu/zawodów, który/które chciałbyś wykonywać w przyszłości? .................................... 10 

Wykres 6 Czy w ofercie szkół, do których Pana/Pani dziecko mogłoby uczęszczać, brakuje 

możliwości zdobycia zawodu/zawodów, który/które Pana/Pani dziecko chciałoby wykonywać 

w przyszłości? .......................................................................................................................... 11 

Wykres 7 Jak sądzisz co będziesz robił po ukończeniu szkoły średniej (liceum, technikum, 

szkoły branżowej)? P ............................................................................................................... 11 

Wykres 8 Jakiego rodzaju będą to studia ................................................................................. 12 

Wykres 9 Jaki jest Pana/Pani stosunek do dalszej nauki dziecka? Chciałbym/chciałabym, aby 

moje dziecko: ........................................................................................................................... 13 

Wykres 10 Co miało wpływ na podjęcie decyzji o wyborze szkoły? Możesz wybrać 

maksymalnie 3 odpowiedzi. ..................................................................................................... 14 

Wykres 11 Z czym kojarzy Ci się nauka w szkole …? ............................................................ 15 

Wykres 12 Z czym kojarzy się Panu/Pani nauka w szkole …? ............................................... 16 

Wykres 13 Czy doradzałby/ doradzałaby Pan/ Pani swojemu dziecku naukę w …. ? ............ 17 

Wykres 14 W jakim stopniu działania wymienione poniżej zachęciłyby Cię do podjęcia nauki 

w technikum lub szkole branżowej I stopnia? ......................................................................... 18 

Wykres 15 Kto w największym stopniu wpływa/ wpływał na wybór szkoły 

ponadpodstawowej? Wybierz tylko jedną odpowiedź. ............................................................ 19 

Wykres 16 Kto, Pana/Pani zdaniem, w największym stopniu wpływa na wybór szkoły 

ponadpodstawowej przez Pana/Pani dziecko? ......................................................................... 20 

Wykres 17 Czy miał/miała Pan/Pani wpływ na wybór ścieżki edukacyjnej swojego dziecka?

 .................................................................................................................................................. 20 

Wykres 18 Jaki jest Twój stosunek do zdobywania i poszerzania wiedzy? ............................ 21 

Wykres 19 Jakie dodatkowe działania podejmujesz, które mogą rozwijać Twoje 

zainteresowania? Wskaż wszystkie działania, które podejmujesz. .......................................... 22 



41 

 

 

Wykres 20 Czy kiedykolwiek podczas nauki w szkole podstawowej korzystałeś/korzystałaś  

z poniższych form doradztwa zawodowego? Wskaż wszystkie formy doradztwa, z których 

korzystałeś/korzystałaś. ............................................................................................................ 23 

Wykres 21 Czy doradztwo zawodowe miało wpływ na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze 

dalszej ścieżki kształcenia? ...................................................................................................... 24 

Wykres 22 Które z form nowoczesnego doradztwa zawodowego są Twoim zdaniem najbardziej 

atrakcyjne? Wskaż maksymalnie 3 najbardziej atrakcyjne Twoim zdaniem formy. ............... 25 

Wykres 23 Czy Twoim zdaniem łatwo jest znaleźć pracę w pobliżu Twojego miejsca 

zamieszkania? ........................................................................................................................... 26 

Wykres 24 Co Twoim zdaniem w największym stopniu przyczynia się do odniesienia sukcesu 

zawodowego? Podaj maksymalnie 3 najważniejsze elementy. ............................................... 27 

Wykres 25 Co jesteś w stanie zaakceptować aby podjąć pracę? ............................................. 28 

Wykres 26 Jakie są Twoje realne oczekiwania odnośnie miesięcznych zarobków netto (na rękę) 

po podjęciu pracy zawodowej? ................................................................................................ 29 

Wykres 27 Jakie, Twoim zdaniem, powinien posiadać dobry pracownik pożądany przez 

pracodawcę ............................................................................................................................... 29 

Wykres 28 Co może Ci utrudnić zdobycie zawodu, który chciałbyś/chciałabyś wykonywać 

w przyszłości? Wskaż maksymalnie 3 najważniejsze czynniki. .............................................. 30 

Wykres 29 Czy doradzał/ doradzała Pan/Pani swojemu dziecku wybór określonego zawodu?

 .................................................................................................................................................. 31 

Wykres 30 W jakim stopniu Pana/Pani dziecko bierze pod uwagę Pana/Pani propozycję 

dotyczącą zawodu? ................................................................................................................... 32 

Wykres 31 Dlaczego doradzał/doradzała Pan/Pani swojemu dziecku wykonywanie wskazanego 

zawodu? .................................................................................................................................... 33 

 


