
mgr inż. Edyta Niedzielska 

doradca metodyczny kształcenia zawodowego  

WODN w Skierniewicach 

 

Rekrutacja do szkół średnich. W jakich zawodach kształcić?  

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego  

na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 

 

W świecie zmian oraz rywalizacji pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi wskazane jest, 

by dyrektor placówki na bieżąco monitorował sytuację na lokalnym, czy ogólnokrajowym rynku 

pracy. Taka wiedza wspomogłaby jego działania, mające na celu poszerzenie oferty edukacyjnej 

dla absolwentów szkół podstawowych, zgodnie z aktualnym trendem. Corocznie Minister Edukacji 

Narodowej, do 1 lutego, w drodze obwieszczenia, przedstawia wykaz zawodów szkolnictwa 

branżowego o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa.  

Ma to na celu dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego 

adekwatnie do potrzeb lokalnego, czy też krajowego rynku pracy. Publikacja ww. listy ma   

znacząco wpłynąć na spadek bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe w Polsce. Ponadto warto wiedzieć, że w oparciu o tę prognozę dokonywane jest 

różnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym przy podziale 

na poszczególne organy prowadzące. Zawody, które pojawią się, jako mające szczególne znaczenie 

dla rozwoju państwa, podlegają zwiększeniu kwot do podziału części subwencji ogólnej na kolejny 

rok kalendarzowy. Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy przy podziale subwencji, 

co roku będzie dotyczyć uczniów, którzy rozpoczynają naukę w danym zawodzie i będzie 

kontynuowana przez cały cykl kształcenia.  

W związku z powyższym, zapewniona zostanie stabilność finansowa organów prowadzących 

placówki kształcenia zawodowego, które nabędą pewności, że decyzja o uruchomieniu kształcenia 

w zawodzie znajdującym się w prognozie wpłynie na wyższe finansowanie w ramach subwencji 

przez wszystkie lata nauki
1
. 

Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności 

na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu 

Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw 
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kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów 

szkolnictwa branżowego
2
. 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla zawodów 

wykazanych w prognozie oszacowano na 10 tys. złotych.  

Warto również wiedzieć, że dyrektor szkoły, chcąc w ofercie edukacyjnej szkoły wprowadzić 

zawód kształcenia branżowego, musi uzyskać pozytywną opinię wojewódzkiej rady rynku pracy.  

Ta zaś, wydaje ją w oparciu o ww. obwieszczenie MEN. O ile zaproponowany zawód jest ujęty 

w prognozie, opinia wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana. Wszystkie zawody, które nie 

są ujęte w powyższym obwieszczeniu wymagają opinii WRRP. Należy pamiętać, że przed 

uruchomieniem kształcenia w danym zawodzie dyrektor szkoły jest zobowiązany dodatkowo 

nawiązać współpracę z pracodawcą właściwym dla danego zawodu lub branży. 

W obwieszczeniu z 24 stycznia 2020r. przedstawiono 24 zawody, dla których, ze względu 

na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników 

na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz zwiększenie 

wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Są to: automatyk, 

elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik – monter maszyn i urządzeń, 

mechatronik, murarz- tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, 

ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, 

technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik 

energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa oraz 

technik transportu kolejowego. Warto zauważyć, że wśród powyższych zawodów znajdują się 

wszystkie zawody branży elektroniczno – mechatronicznej (automatyk, elektronik, mechatronik, 

technik automatyk, , technik elektronik, technik mechatronik). 

Na liście zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne 

zapotrzebowanie na pracowników w województwie łódzkim znalazło się osiemdziesiąt zawodów. 

Warto się z nimi zapoznać, ponieważ już niebawem dyrektorzy szkół średnich będą musieli 

przedstawić nową ofertę rekrutacyjną dla absolwentów szkół podstawowych.  

W województwie łódzkim obecnie kształcenie odbywa się w 134 zawodach (spośród 215 ujętych 

w klasyfikacji), przy czym 25 znajduje się w grupie zawodów, dla których prognozuje się istotne 

zapotrzebowanie, natomiast 87 – w grupie zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu.  

                                                           
2
 https://kwalifikacje.edu.pl/zapotrzebowanie-na-pracownikow-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego/ dostęp 04.11.2020 

https://kwalifikacje.edu.pl/zapotrzebowanie-na-pracownikow-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego/


Warto zatem zastanowić się nad uruchomieniem kształcenia w zawodach, które obecnie nie 

znajdują się w ofercie szkół ponadpodstawowych, a dla których prognozuje się istotne 

zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy. Niestety w obecnych czasach młodzież bardzo 

niechętnie sięga po kształcenie w branżowych szkołach I stopnia, natomiast rynek pracy przewiduje 

deficyt w następujących zawodach: betoniarz – zbrojarz, cieśla, kamieniarz, mechanik – operator 

maszyn do produkcji drzewnej, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji budowlanych, 

monter stolarki budowlanej, operator maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn 

i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, 

operator urządzeń przemysłu chemicznego. Ponadto w województwie łódzkim nie prowadzi się 

kształcenia, zaś prognozuje zapotrzebowanie na pracowników posiadających wykształcenie 

w zawodach: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik technologii chemicznej  

oraz technik telekomunikacji
3
. 

Wśród zawodów o istotnym znaczeniu dla łódzkiego rynku pracy w 2020 roku znalazły się 

następujące: automatyk, betoniarz- zbrojarz, blacharz, cieśla, cukiernik, dekarz, drukarz 

fleksograficzny, drukarz offsetowy, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, 

elektronik, elektryk, kamieniarz, kierowca mechanik, krawiec, lakiernik samochodowy, magazynier – 

logistyk, mechanik pojazdów kolejowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter 

maszyn i urządzeń, mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej, mechanik – operator 

pojazdów i maszyn rolniczych, mechatronik, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji 

budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, 

monter stolarki budowlanej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – 

tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn 

i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, 

operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator obrabiarek skrawających, operator urządzeń 

przemysłu chemicznego, piekarz, pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy 

mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, stolarz, ślusarz, tapicer, technik agrobiznesu, technik 

analityk, technik automatyk, technik budownictwa, technik budowy dróg, technik eksploatacji 

portów i terminali, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik 

elektryk, technik energetyk, technik gazownictwa, technik geodeta, technik grafiki i poligrafii 

cyfrowych, technik informatyk, technik inżynierii sanitarnych, technik logistyk, technik mechanik, 

technik mechanik lotniczy, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik mechatronik, 

technik ochrony środowiska, technik pojazdów samochodowych, technik programista, technik 
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przemysłu mody, technik renowacji elementów architektury, technik robót wykończeniowych 

w budownictwie, technik rolnik, technik spawalnictwa, technik spedytor, technik pojazdów 

kolejowych, technik technologii chemicznej, technik technologii drewna, technik technologii 

żywności, technik teleinformatyk, technik transportu kolejowego, technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej, technik włókiennik. 

Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć preferencji wyborów absolwentów szkół 

ponadpodstawowych. Myślę jednak, że planując ofertę kształcenia na kolejny rok szkolny warto 

uwzględnić informacje zawarte w wykazie zawodów, publikowanym przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 
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