
Przekrój szkolnictwa zawodowego 

w województwie lubuskim

Konferencja pn. „Jak kształcimy – dokąd zmierzamy – Problemy 

szkolnictwa zawodowego”

25 października 2017 r. 



DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 

2014 – 2016

2
2014/15 2015/16 2016/17

Serie1 110798 106570 102592

95000

100000

105000

110000

115000

Populacja w wieku 16 - 24 lata



DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 

2014 - 2016
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szkoły specjalne
przysposabiające do pracy

zasadnicze szkoły zawodowe technika szkoły policealne

359 5738 14275 5310

333 5504 13733 5199

324 5075 13675 4923

Liczba uczniów

2014/15 2015/16 2016/17

11,6 %
3,3 %

7 %



SZKOŁY ZAWODOWE W LATACH 2014-2017
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szkoły specjalne przysposabiające do pracy

zasadnicze szkoły zawodowe

technika

szkoły policealne

17

59

68

48

17

57

60

46

16

56

60

46

Liczba szkół w podziale na typy szkół

2014/15 2015/16 2016/17



SZKOŁY ZAWODOWE W LATACH 2014-2017
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2014/2015

2015/2016

2016/2017

1027

988

947

424

412

391

603

576
556

Liczba oddziałów

ogółem zasadnicze szkoły zawodowe technika

- 80 oddz.
(47 t, 33 zsz)



EDUKACJA WEDŁUG SZCZEBLI 

KSZTAŁCENIA W LATACH 2014-2017
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62%

38%

Udział młodzieży i dorosłych w kształceniu formalnym 
w roku szk. 2016/2017

szkoły zawodowe

licea ogólnokształcące dla młodzieży i
dorosłych



SZKOLNICTWO ZAWODOWE 2016/2017

7

szkoły specjalne 
przysposabiające do pracy

1%
zasadnicze szkoły 

zawodowe
13%

technika
35%

szkoły policealne
13%

licea ogólnokształcące dla 
młodzieży i dorosłych

38%

Procentowy udział młodzieży i dorosłych w systemie oświaty w podziale 
na typy szkół w roku szkolnym 2016/2017

1,42 %



SZKOLNICTWO ZAWODOWE 2016/2017

TECHNIKUM

SZKOŁA POLICEALNA

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

42,54

5,9

12,47

35,68

4,6

13,76

Współczynnik skolaryzacji netto

LUBUSKIE POLSKA



ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE 2016/2017

Uczniowie wg grup zawodów

9

Technicy i inny 
średni personel; 

2

Pracownicy 
usług i 

sprzedawcy; 
1885

Rolnicy, 
ogrodnicy, 

leśnicy i rybacy ; 
31

Robotnicy 
przemysłowi i 
rzemieślnicy; 

3019

Operatorzy i 
monterzy 
maszyn i 

urządzeń ; 130

59,9 %

37,2 %



ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE 2016/2017

10

ogrodnik

monter-elektronik

wędliniarz

krawiec

rolnik

blacharz samochodowy

kierowca mechanik

tapicer

monter mechatronik

monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych

operator maszyn leśnych

12

13

13

13

19

20

20

22

34

39

49

Uczniowie wg zawodów – rzadko 
wybierane

kowal

fotograf

blacharz

drukarz

murarz

introligator

cieśla

dekarz

monter instalacji i urządzeń
sanitarnych

betoniarz-zbrojarz

pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej

1

2

2

2

3

4

6

7

7

8

8

Uczniowie wg zawodów – wybór 
sporadyczny

DEFICYT!
cieśla, 
blacharz,
murarz, 
krawiec



ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE 2016/2017
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sprzedawca

fryzjer

kucharz

mechanik pojazdów samochodowych

519

563

803

991

Zawody najczęściej wybierane



TECHNIKA 2016/2017

technik mechatronik

technik hotelarstwa

technik pojazdów
samochodowych

technik ekonomista

technik żywienia i usług
gastronomicznych

technik logistyk

technik informatyk

679

829

843

1247

1427

1632

1728

Kierunki kształcenia najczęściej 
wybierane

technik mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki

technik renowacji elementów
architektury

technik eksploatacji portów i terminali

technik technologii żywności

technik przemysłu mody

technik geolog

technik inżynierii środowiska i
melioracji

technik energetyk

technik mechanizacji rolnictwa

technik agrobiznesu

technik ogrodnik

7

8

8

9

10

15

17

19

23

23

25

Kierunki kształcenia najrzadziej 
wybierane



Szkoły policealne 2016/2017

   bibliotekarz

   animator kultury

technik dentystyczny

opiekun w domu pomocy
społecznej

protetyk słuchu

22

21

19

16

9

Zawody najrzadziej wybierane

technik usług kosmetycznych

technik bezpieczeństwa i
higieny pracy

technik administracji

opiekun medyczny

technik masażysta

1006

675

653

338

325

Zawody najczęściej wybierane



betoniarz-zbrojarz kierowca mechanik murarz

blacharz (budowlany) kowal murarz-tynkarz

blacharz samochodowy krawiec ogrodnik

cieśla kucharz operator maszyn leśnych

cukiernik lakiernik operator obrabiarek skrawających

dekarz
mechanik pojazdów 
samochodowych piekarz

drukarz
mechanik-monter maszyn i 
urządzeń

pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej 

elektromechanik
mechanik-operator pojazdów i 
maszyn rolniczych rolnik

elektromechanik pojazdów 
samochodowych

monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych. sprzedawca

elektryk monter mechatronik/mechatronik stolarz

fotograf

monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych/ monter sieci i 
instalacji sanitarnych ślusarz

fryzjer

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie tapicer

introligator monter-elektronik/elektronik wędliniarz

Legenda: zawód deficytowy zawód nadwyżkowy

Mapa zawodów nauczanych w szkołach a barometr 
zawodów



Mapa zawodów nauczanych w szkołach a barometr 
zawodów

fototechnik/technik fotografii 
i multimediów technik geodeta technik ogrodnik

technik agrobiznesu technik geolog technik organizacji reklamy

technik analityk technik handlowiec
technik pojazdów samochodowych 
(diagności samochodowi)

technik architektury krajobrazu technik hotelarstwa technik przemysłu mody

technik budownictwa technik informatyk
technik renowacji elementów 
architektury 

technik budownictwa wodnego 
technik inżynierii środowiska 
i melioracji technik rolnik 

technik cyfrowych procesów 
graficznych/technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej (graficy komputerowi) technik leśnik technik spedytor 

technik drogownictwa/technik budowy 
dróg technik logistyk

technik technologii odzieży 
(projektanci odzieży)

technik ekonomista technik mechanik technik technologii żywności 

technik eksploatacji portów i terminali technik mechanizacji rolnictwa technik teleinformatyk

technik elektronik
technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

technik elektryk technik mechatronik technik usług fryzjerskich 

technik energetyk technik obsługi turystycznej technik weterynarii 

technik gazownictwa technik ochrony środowiska 
technik
żywienia i usług gastronomicznych 

technik  robót wykończeniowych 
w budownictwie
Legenda: zawód deficytowy zawód nadwyżkowy



Struktura szkół zawodowych od roku szkolnego 2017/2018

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (powstaje z przekształcenia ZSZ)

• Klasy zasadniczej szkoły zawodowej w branżowej szkole I stopnia

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

I klasa BS

absolwenci G

BS

absolwenci G

BS

absolwenci  SP

II klasa
ZSZ BS BS

BS

absolwenci  SP

III klasa

ZSZ ZSZ BS BS
BS

absolwenci  SP

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA 

(zostaje utworzona od roku szkolnego 2020/2021)

I klasa BS II st.

absolwenci BS I st.

II klasa



Struktura szkół zawodowych od roku szkolnego 2017/2018

Szkoła TECHNIKUM                           

(4 LETNIE)

TECHNIKUM (5 LETNIE) 

(powstaje z przekształcenia Technikum 4 –letniego z dniem 1 września 2019r.)

Oddział 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

I klasa
T 4L

absolwenci G

T 4L

absolwenci G

T 5L

absolwenci SP 8L T 5L

absolwenci SP 

T 5L

absolwenci SP T 4L

absolwenci G

II klasa

T 5L

absolwenci SP 

T 4L

absolwenci G

III klasa

T 5L

absolwenci SP 

T 4L

absolwenci G

IV klasa

T 4L

absolwenci 

gimnazjum

T 5L

absolwenci SP 

T 4L

absolwenci G

V klasa
T 5L

absolwenci SP 



Źródła

Prezentację przygotowano na podstawie danych:

• Systemu Informacji Oświatowej 10.09.2017 r. i 30.09.2016 r.,

• Publikacja  Wojewódzkiego Urzędu Pracy „Rynek pracy województwa 
lubuskiego w 2016 roku” (http://wupzielonagora.praca.gov.pl/rynek-
pracy/statystyki-i-analizy)

• Publikacja  Wojewódzkiego Urzędu Pracy „Sytuacja młodzieży na rynku 
pracy województwa lubuskiego w 2016 roku” 
(http://wupzielonagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-
analizy/inne-analizy-i-opracowania)

• Dane Głównego Urzędu Statystycznego (http://stat.gov.pl/)

• Publikacja Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze „Edukacja i wychowanie

w województwie lubuskim w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017” 

(http://zielonagora.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/edukacja/edukacja-i-

wychowanie-w-wojewodztwie-lubuskim-w-latach-szkolnych-20142015-

20162017,2,4.html)

http://zielonagora.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/edukacja/edukacja-i-


DZIĘKUJĘ


