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1 Założenia przeprowadzonych badań

1. Termin przeprowadzenia diagnozy – 25.11.2017- 12.12.2017 r.
2. Uczestnicy diagnozy :
a) uczniowie szkół zawodowych - 421,
b) pracodawcy – 25,
c) dyrektorzy szkół i nauczyciele – 5 szkół zawodowych.
3. Metody diagnozowania :
a) uczniowie – ankieta online wypełniana w szkole,
b) pracodawcy – ankieta diagnostyczna przeprowadzana przez dyrektorów szkół
osobiście lub telefonicznie,
c) dyrektorzy szkół – wypełnienie ankiety przygotowanej przez PCEiKK przy
współpracy z zespołami nauczycieli przedmiotów zawodowych.
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2 Wyniki diagnozy pracodawców, z którymi współpracują szkoły
ponadgimnazjalne Powiatu Bolesławieckiego
Badaniem objęto 25 wskazanych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe
przedsiębiorców. Ankiety wypełniły pracownicy
biorące udział w procesie rekrutacji
pracowników lub właścicieli firm.
Przedsiębiorcy prowadzą działalność na terenie Powiatu Bolesławieckiego i powiatów
ościennych, są to małe, średnie i duże zakłady pracy. Respondentom zadano dziewięć pytań
z możliwością wielokrotnego wyboru odpowiedzi.

1. Proszę podać na jakie trudności natrafili
Państwo przy przyjmowaniu nowych
pracowników:
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Liczba odpowiedzi
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Numer odpowiedzi

8.

9.

2
10.

0
11.

1. Brak kandydatów o
odpowiednich kwalifikacjach
i umiejętnościach
2. Brak kandydatów o
odpowiednim doświadczeniu
3. Zbyt wysokie oczekiwania,
co do wynagrodzenia
potencjalnych pracowników
4. Zbyt niskie wynagrodzenia
oferowane przez
pracodawców
5. Nieefektywne działanie
biur pośrednictwa pracy
6. Nie wystarczająca
motywacja kandydatów do
podjęcia pracy
7. Wysokie koszty pracy
(ZUS, podatki, itp.)
8. Brak środków finansowych
9. Trudne warunki pracy
10. Niekorzystna sytuacja
gospodarcza (kryzys)
11. Brak barier

Pracodawcy wskazali, że największym problemem jest brak pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach (56 %) i doświadczeniu (40%). Około 30 % respondentów wskazało, że częstym
problemem są zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów oraz niewystarczająca
motywacja.
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2. Proszę podać na co zwracają Państwo uwagę
przy zatrudnianiu nowych pracowników:
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1. Płeć
2. Wiek
3. Posiadane referencje
4. Stopień wykształcenia
5. Wygląd zewnętrzny
6. Doświadczenie i wiedza
praktyczna w danym
zawodzie
7. Odbyte kursy, szkolenia
8. Dopasowanie do rodzaju
wykonywanej pracy
9. Stopniem
niepełnosprawności
10. Umiejętności
interpersonalne (np.
komunikatywność, praca w
zespole)
11. Długość okresu
pozostawania bez pracy
12. Posłuszeństwo i solidność
13. Zaangażowanie,
inicjatywa, kreatywność,
aktywność
14. Dyspozycyjność
15. Mobilność
16. Elastyczność

Pracodawcy (68%) wskazali, że przy zatrudnianiu pracowników zwracają uwagę przede
wszystkim na doświadczenie i umiejętności praktyczne, zaangażowanie, inicjatywę,
kreatywność, aktywność (52%), umiejętności interpersonalne (40%). W małym stopniu zwracają
uwagę na płeć, wiek, wygląd zewnętrzny.

Ilość odpowiedzi

3. Jakie kwalifikacje i umiejętności pracowników
są dla Państwa najważniejsze?
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1. Obsługa komputera
2. Obsługa urządzeń
biurowych
3. Znajomość języków
obcych
4. Umiejętności techniczne
5. Uprawnienia dodatkowe
6. Kwalifikacje zawodowe
7. Prawo jazdy kategoria B
8. Prawo jazdy kategoria
C+E
9. Prawo jazdy kategoria T

9.

Numer odpowiedzi

Na pytanie o kwalifikacje pracodawcy za najważniejsze uznali umiejętności techniczne (60%),
kwalifikacje zawodowe (40%).
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4. Przedział wiekowy najczęściej przyjmowanych
pracowników:
3

7

14

9

Do 25 lat

Od 26 do 35 lat

Od 36 do 50 lat

Powyżej 50 lat

Zgodnie ze wskazaniami pracodawców najczęściej przyjmowani są pracownicy w wieku od 26 do
35 lat, następnie w wieku od 35 do 50 lat. Osoby w wieku do 25 lat są przyjmowane najrzadziej.

5. Na jakiej podstawie odbywa się selekcja
i wybór pracownika do Państwa firmy?
1

2

4

18

Ocena CV

Rozmowa kwalifikacyjna

Test

Wywiad (rozmowa telefoniczna)

72 % pracodawcy wskazało, że najczęściej podstawą wyboru pracownika jest rozmowa
kwalifikacyjna, w znacznie mniejszym stopniu pracodawca bierze pod uwagę dokumenty
aplikacyjne oraz rozmowę telefoniczną i test.
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1. Powiatowe urzędy pracy
2. Zamieszczanie ogłoszeń w
prasie
3. Zamieszczanie ogłoszeń w
Internecie
4. Nabór wewnętrzny
5. Korzystanie z usług firm
doradztwa personalnego

Liczba odpowiedzi

6. Za pomocą jakich metod poszukują Państwo
pracowników?
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64 % pracodawców organizuje nabór wewnętrzny, 30 % korzysta z działań Powiatowego Urzędu
Pracy oraz zamieszcza ogłoszenia w Internecie. Rzadziej pracodawcy wykorzystują prasę oraz
usługi firm doradztwa personalnego.

Liczba odpowiedzi

7. Kogo zatrudniliby Państwo w swojej firmie?
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najchętniej
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00
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11.

1. Osoba
niepełnosprawna
2. Kobieta
3. Mężczyzna
4. Mieszkaniec
terenów wiejskich
5. Osoba do 25 roku
życia
6. Student/ka
7. Osoba powyżej 50
roku życia
8. Emeryt, rencista
9. Osoba długotrwale
bezrobotna
10. Osoba bez
doświadczenia
zawodowego
11. Status nie ma
znaczenia

Na pytanie kogo zatrudniliby pracodawcy w swojej firmie 60% pracodawców wybrałoby
mężczyznę, 25% kobietę, 20% osobę powyżej 50 roku życia. Pracownika w wieku do 25 roku
życia zatrudniłoby 4% pracodawców.
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8. Którymi z poniższych form wsparcia są
Państwo zainteresowani?
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1. Staż (staż oznacza
nabywanie przez
bezrobotnego umiejętności
praktycznych do
wykonywania pracy przez
wykonywanie zadań w
miejscu pracy bez
nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą)
2. Szkolenia/kursy
zawodowe dla przyszłych
pracowników
3. Pośrednictwo pracy
(zgłaszanie ofert pracy,
dobór osób bezrobotnych i
poszukujących pracy do
zgłoszonych ofert pracy)
4. Poradnictwo zawodowe
(pomoc w doborze
kandydatów do pracy
spośród bezrobotnych i
poszukujących pracy, w
wspieraniu rozwoju
zawodowego pracodawcy i
jego pracowników przez
udzielanie porad
zawodowych)
5. Nie jestem
zainteresowany
korzystaniem ze wsparcia

W największym stopniu (48%) pracodawcy zainteresowani są przyjęciem na staż, 40% jest
zainteresowanych szkoleniami i kursami dla przyszłych pracowników, pozostałe formy wsparcia
wybrało około 8% pracodawców.

9. CZY ZATRUDNIĄ PAŃSTWO OSOBĘ
PO UKOŃCZONYM
STAŻU/SZKOLENIU?
Nie
0; 0%
[WARTOŚĆ]

Tak
[WARTOŚĆ]

Zdecydowana większość pracodawców – 75% wyraża wolę zatrudnienia osoby po ukończonym
stażu lub szkoleniu.
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3 Wyniki diagnozy uczniów szkół
1. Jestem uczniem :
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2. Ocena projektu „Edukacja kluczem do kariery...” w skali szkolnej – średnia 5,16
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3. Ocena zajęć językowych – średnia 5,0
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4. Ocena zrealizowanych kursów kwalifikacyjnych – średnia 5,03
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5. Ocena kursów dodatkowych podnoszących kompetencje ucznia – średnia 5,06
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6. Ocena odbytych staży zawodowych – średnia 4,82
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7. W nowym projekcie chcę uczestniczyć w zajęciach :
300

285

277
doradztwo zawodowe

250

236
zajęcia językowe

200
175
160

kursy kwalifikacyjne

157
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staże zawodowe

100

dodatkowe zajęcia specjalistyczne
prowadzone przez nauczycieli

50

dodatkowe zajęcia specjalistyczne
prowadzone przez firmy zewnętrzne

0

1

8. W jakich kursach kwalifikacyjnych chcesz uczestniczyć :
Kurs SEP

42

Prawo jazdy T

90

Prawo jazdy C+E
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Kurs koparkospycharka

Serie1
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Monter rusztowań
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kurs spawacza
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wózki jezdniowe
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9. W jakich zajęciach IT chcesz uczestniczyć

grafik komputerowy

58

18
111

158

inżynieria projektowania
administrowanie serwerami
linux
projektowanie Java
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10. W jakich zajęciach dodatkowych chcesz uczestniczyć
99

Fotografia cyfrowa

117

Tworzenie stron internetowych

36

Kurs strzyżenia psów

46

Kosztorysowanie i normowanie

24

Zdobienie ceramiki

53

Wizaż i pielęgnacja urody
Kurs kroju i szycia

36

Obsługa programu NORMA

35
38

Szkolne biuro podróży

43

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

Serie1

86

Projektowanie architektury

60

Pracownik usług kosmetycznych

115

Usługi kelnerskie

68

Florysta

155

Barman

37

Kasy fiskalne

123

Programowanie obrabiarek CNC

170

Projektowanie robotów

108

Programowanie sterowników PLC

80

Montaż/demontaż układów elektronicznych

0
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100
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4 Wyniki diagnoza potrzeb nauczycieli - Studia Podyplomowe i Kursy
Specjalistyczne

W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb nauczycieli szkół zawodowych wskazano
następujące potrzeby edukacyjne:
Lp.

Nazwa szkoły
ZSHiU

1.

2.

ZSE

Studia podyplomowe
"Logistyka wspomagana
komputerowo SAP
ERP, MS EXCEL" - studia
podyplomowe
organizowane przez
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Studia podyplomowe z
fotografii organizowane
przez Wrocławską Wyższą
Szkołę Informatyki
Stosowanej HORYZONT
we Wrocławiu
"Pielęgniarstwo i chów
zwierząt towarzyszących" Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Projektowanie i zarządzanie
sieciami komputerowymi kurs Cisco CCNA.

Kursy specjalistyczne
Kurs dotyczący zakładania
i prowadzenia
sklepu internetowego

Szkolenie w zakresie
kwalifikacji UAVO
z uprawnieniami do
wykonywania lotów
wzasięgu wzroku
Kurs obsługi USG
Kurs strzyżenia psów

Szkolenie teoretyczne oraz
praktyczne do uzyskania
świadectwa kwalifikacji
UAVO z uprawnieniami
do wykonywania lotów
VLOS i BVLOS
Grafika komputerowa,
Administracja Windows
fotografia i multimedia
Server 2012
Informatyka dla nauczycieli Branżowe szkolenia z
zakresu automatyki
przemysłowej (WAGO,
F&F, Siemens) lub inne
Projektowanie instalacji
Tworzenie aplikacji
elektrycznych i urządzeń
internetowych w języku
elektrycznych wspomagane Java
komputerowo
Projektowanie i zarządzanie Systemy monitoringu
sieciami komputerowymi - wizyjnego, systemy
kurs Cisco CCNA.
alarmowe i systemy
dostępowe.
Grafika komputerowa,
Kurs grafiki 3D
fotografia i multimedia
Pomiary w układach
automatyki przemysłowej
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Oligofrenopedagogika
3.

ZSOiZ

Doradztwo zawodowe

4.

ZSM

Pomiary w instalacjach
elektrycznych
Szkolenie teoretyczne oraz
praktyczne do uzyskania
świadectwa kwalifikacji
UAVO z uprawnieniami do
wykonywania lotów VLOS
i BVLOS
Szkolenia doskonalące z
obsługi konsumenta (
Polska Akademia
Gościnności)
Profesjonalny nauczyciel dekoracje i cukiernictwoszkolenie 5 dniowe,
organizowane przez
Akademia.tortownia.pl
Kurs spawania metodą
MIG/MAG i TIG
Diagnostyka w praktyce z
wykorzystaniem testera z
rodziny KTS i oscyloskopu
Programowanie i obsługa
obrabiarek CNC
Programowanie
sterowników Siemens S71200 - zawansowany
Programowanie
sterowników Siemens S7300 - podstawowy
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5 Wnioski z diagnozy potrzeb uczniów, nauczycieli i pracodawców
z terenu powiatu bolesławieckiego w zakresie podwyższania
kwalifikacji i kompetencji zawodowych
5.1 Uczniowie
1. Uczniowie bardzo wysoko oceniają realizowany obecnie projekt „Edukacja Kluczem
do Kariery...”- 5,15/6.0 w szkolnej skali ocen.
2. Uczniowie w nowym projekcie chcą uczestniczyć przede wszystkim w kursach
kwalifikacyjnych, stażach zawodowych i dodatkowych zajęciach prowadzonych przez
firmy zewnętrzne.
3. Najbardziej preferowanymi przez uczniów kursami kwalifikacyjnymi są: kurs prawa
jazdy C+E , kurs spawacza, kurs operatora wózka jezdniowego, kurs operatora
koparko-spycharki.
4. Najbardziej preferowanymi przez uczniów kursami IT prowadzonymi przez firmy
zewnętrzne są grafik komputerowy i inżynieria projektowania.
5. Wśród kursów podwyższających kompetencje uczniów najbardziej preferowane są:
projektowanie robotów, tworzenie stron internetowych, barman, kelner,
programowanie obrabiarek CNC, projektowanie architektury, fotografia cyfrowa.

5.2 Pracodawcy
1. Pracodawcy wskazali, że największym problemem jest brak pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach (56 %) i doświadczeniu (40%). Około 30 %
respondentów wskazało, że częstym problemem są zbyt wysokie oczekiwania
finansowe kandydatów oraz niewystarczająca motywacja.
2. Pracodawcy (68%) wskazali, że przy zatrudnianiu pracowników zwracają uwagę
przede wszystkim na doświadczenie i umiejętności praktyczne, zaangażowanie,
inicjatywę, kreatywność, aktywność (52%), umiejętności interpersonalne. (40%).
W małym stopniu zwracają uwagę na płeć, wiek, wygląd zewnętrzny.
3. Na pytanie o kwalifikacje pracodawcy za najważniejsze uznali umiejętności techniczne
(60%), kwalifikacje zawodowe (40%).
4. Zgodnie ze wskazaniami pracodawców najczęściej przyjmowani są pracownicy
w wieku od 26 do 35 lat, następnie w wieku od 35 do 50 lat. Osoby w wieku do 25 lat
są przyjmowane najrzadziej.
5. 72 % pracodawców wskazało, że najczęściej podstawą wyboru pracownika jest
rozmowa kwalifikacyjna, w znacznie mniejszym stopniu pracodawca bierze pod uwagę
dokumenty aplikacyjne oraz rozmowę telefoniczną i test.
6. 64% pracodawców organizuje nabór wewnętrzny, 30% korzysta z działań Powiatowego
Urzędu Pracy oraz zamieszcza ogłoszenia w Internecie. Rzadziej pracodawcy
wykorzystują prasę oraz usługi firm doradztwa personalnego.
7. W największym stopniu (48%) pracodawcy zainteresowani są przyjęciem na staż, 40%
jest zainteresowanych szkoleniami i kursami dla przyszłych pracowników, pozostałe
formy wsparcia wybrało około 8% pracodawców.
8. Zdecydowana większość pracodawców – 75% wyraża wolę zatrudnienia osoby po
ukończonym stażu lub szkoleniu.
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5.3 Dyrektorzy szkół
Diagnozy szkół dokonano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród
uczniów, nauczycieli każdego z Zespołów Szkół oraz pracodawców współpracujących ze
szkołami. Poszczególne diagnozy zostały przeprowadzone przez Zespoły Szkół we
współpracy z PCEiKK.
W diagnozach zdefiniowano następujące problemy i potrzeby:
1. Dysproporcje i braki z poprzednich etapów edukacji w zakresie wiedzy z obszaru
przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, a w szczególności z matematyki.
2. Zbyt mała ilość zajęć wyrównawczych i przygotowujących do egzaminów
zewnętrznych: matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
3. Wśród uczniów zdiagnozowano duże dysproporcje kompetencji kluczowych w
obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w praktyce do
realizacji zadań zawodowych.
4. Uczniowie nie posiadają i nie mają możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego
w trakcie nauki, większość uczniów nie decyduje się na samodzielne podjęcie staży
zawodowych.
5. Wśród uczniów pojawia się problem niskiej motywacji do podnoszenia swoich
kwalifikacji, wynikający z braku satysfakcji z dodatkowej oferty kształcenia
zawodowego – wynikiem czego jest niska frekwencja uczniów na zajęciach, co
przekłada się również na wyniki klasyfikacji rocznej i egzaminów zewnętrznych,
zarówno matur jak i egzaminów zawodowych. Niepowodzenia szkolne zniechęcają
młodzież do podejmowania nowych wyzwań i poszerzania swoich kwalifikacji.
6. Braki w spójności realizacji procesu dydaktycznego w obszarze kształcenia
zawodowego wynikające z różnic w poziomie wykształcenia i kwalifikacjach
nauczycieli przedmiotów zawodowych.
7. Konieczność aktualizacji wiedzy oraz umiejętności nauczycieli kształcenia
zawodowego
i ogólnego.
8. Potrzeba ciągłego dostosowania treści kształcenia i umiejętności uczniów do
zmieniających się preferencji pracodawców i potrzeb lokalnego rynku pracy.
9. Ograniczone możliwości dostosowania metod kształcenia do predyspozycji uczniów
(praca
w grupach, zajęcia praktyczne).
10. Potrzeba aktualizacji i rozbudowy bazy techno-dydaktycznej związana
z wprowadzaniem nowych kierunków i rozwojem techniki i nowych technologii.
11. Braki i naturalne starzenie zarówno fizyczne, jak również moralne, związane z
rozwojem technologii wymusza ciągłą aktualizację i wymianę wyposażenia technodydaktycznego szkół. Zmieniające się przepisy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i higieny pracy wymuszają również działania związane z dostosowaniem pracowni do
zapewnienia standardów w zakresie nowych norm bhp.
12. Po analizie bazy techno-dydaktycznej stwierdzono potrzebę dostosowania wyposażenia
pracowni kształcenia zawodowego do zmieniających się potrzeb pracodawców,
poprawę warunków lokalowych do realizacji zajęć kształcenia zawodowego oraz
zapewnienie wyposażenia do szkolenia i egzaminowania uczniów w warunkach
odzwierciedlających rzeczywiste warunki przyszłej pracy.

str. 18

5.4 Nauczyciele
Nauczyciele wskazali następujące potrzeby dotyczące podwyższania kwalifikacji zawodowych :
Lp.

Nazwa szkoły
ZSHiU

1.

2.

Studia podyplomowe
"Logistyka
wspomagana
komputerowo SAP
ERP, MS EXCEL" - studia
podyplomowe
Organizowane
przez
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Studia podyplomowe z
fotografii
organizowane
przez
Wrocławską
Wyższą
Szkołę
Informatyki
Stosowanej HORYZONT
we Wrocławiu
"Pielęgniarstwo i chów
zwierząt
towarzyszących"
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Projektowanie
i
zarządzanie
sieciami
komputerowymi - kurs
Cisco CCNA.

ZSE
Grafika
komputerowa,
fotografia i multimedia
Informatyka
nauczycieli

dla

Projektowanie
instalacji
elektrycznych i urządzeń
elektrycznych wspomagane
komputerowo
Projektowanie
i
zarządzanie
sieciami
komputerowymi - kurs
Cisco CCNA.
Grafika

Kursy specjalistyczne
Kurs dotyczący zakładania
i prowadzenia
sklepu internetowego

Szkolenie
w
zakresie
kwalifikacji
UAVO
z
uprawnieniami
do
wykonywania lotów w
zasięgu wzroku
Kurs obsługi USG
Kurs strzyżenia psów

Szkolenie teoretyczne oraz
praktyczne do uzyskania
świadectwa
kwalifikacji
UAVO z uprawnieniami do
wykonywania lotów VLOS
i BVLOS
Administracja
Windows
Server 2012
Branżowe szkolenia z
zakresu
automatyki
przemysłowej
(WAGO,
F&F, Siemens) lub inne
Tworzenie
aplikacji
internetowych w języku
Java
Systemy
wizyjnego,
alarmowe
dostępowe.

monitoringu
systemy
i
systemy

komputerowa, Kurs grafiki 3D
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fotografia i multimedia

Pomiary
w
układach
automatyki przemysłowej
Pomiary w instalacjach
elektrycznych
Szkolenie teoretyczne oraz
praktyczne do uzyskania
świadectwa
kwalifikacji
UAVO z uprawnieniami do
wykonywania lotów VLOS
i BVLOS

3.

4.

Oligofrenopedagogika

Szkolenia doskonalące z
obsługi konsumenta
(
Polska
Akademia
Gościnności)

Doradztwo zawodowe

Profesjonalny nauczyciel dekoracje i cukiernictwoszkolenie
5
dniowe,
organizowane
przez
Akademia.tortownia.pl
Kurs spawania metodą
MIG/MAG i TIG
Diagnostyka w praktyce z
wykorzystaniem testera z
rodziny KTS i oscyloskopu
Programowanie i obsługa
obrabiarek CNC

ZSOiZ

ZSM

Programowanie
sterowników Siemens S71200 - zawansowany
Programowanie
sterowników Siemens S7300 - podstawowy

Odpowiedzią wynikającą z powyższych wniosków jest przygotowanie przez PCEiKK nowego
projektu komplementarnego z realizowanym obecnie projektem „Edukacja Kluczem do Kariery.
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