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1. Wprowadzenie 

1.1. Wstęp 

Zwiększenie wymiaru praktyk i staży u pracodawców przez uczniów szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe poprawia ich zdolność do zatrudnienia i podjęcia pracy w przyszłości. 
Pozytywny związek pomiędzy praktykami a wynikami młodzieży na rynku pracy wykazała analiza, 
którą przeprowadzono na podstawie danych panelowych dla 27 krajów UE. Analiza ta pokazała, 
że większa częstość praktyk wiąże się z wyższym wskaźnikiem zatrudnienia młodzieży (15-24 lat), 
jak również z niższym poziomem bezrobocia wśród młodych ludzi. Badania wskazują, że staże 
i praktyki mogą przyczynić się do poprawy perspektyw zatrudniania młodych ludzi, poprzez 
zdobywanie umiejętności i doświadczenia zawodowego ściśle powiązanych z potrzebami 
pracodawców, oraz umożliwiają zdobycie kwalifikacji uznawanych w krajach UE. Ponadto, praktyki 
i staże wiążą młodych ludzi z rynkiem pracy, zapewniając im pierwsze doświadczenie zawodowe. 
Zarówno praktyki jak i staże odgrywają kluczową rolę w pomaganiu młodym ludziom w łagodnym 
przejściu ze szkoły do pracy. Długoletnie doświadczenie pokazuje, że kraje z gruntownymi 
programami praktyk zawodowych, takie jak: Niemcy, Austria, Dania, Norwegia, Holandia i Szwajcaria, 
są najbardziej skuteczne w ułatwianiu przejścia ze szkoły na rynek pracy. 1 W krajach tych nauka 
i praktyka zawodowa u pracodawcy prowadzone są najczęściej w systemie dualnym. Korzyści z takiej 
współpracy odnoszą zarówno uczniowie, jak i pracodawcy. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
znaczące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono na szkolnictwo zawodowe. 
Ma to przyczynić się do popularyzacji szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży i podnieść jakość 
kształcenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby regionalnego rynku pracy. Dzięki środkom 
unijnym organy założycielskie i szkoły zawodowe różnych typów mogą, poza podstawami 
programowymi, zwiększyć znacząco liczbę praktyk i staży u pracodawców. Uczniowie szkół 
zawodowych pracujący w realnym środowisku pracy mają możliwość nabycia niezbędnych 
kompetencji zawodowych. Z kolei zaangażowanie pracodawców w praktyczne kształcenie młodych 
kadr może zaowocować w przyszłości wykształceniem wysokiej klasy specjalistów, poszukiwanych 
na rynku pracy. Podstawą dobrej współpracy między szkołami a przedsiębiorcami jest opracowanie 
odpowiednich programów staży i praktyk oraz zapewnienie wysokiej jakości ich realizacji. Niniejsze 
badanie służy ocenie jakości i praktyk zawodowych zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020” 

1.2. Cel badania 

Głównym celem badania była ocena jakości staży i praktyk zawodowych uczniów szkół 
kształcenia zawodowego województwa łódzkiego, realizowanych w ramach projektów 
z konkursów ogłaszanych w 2015 i 2016 r., finansowanych z Poddziałania XI.3.1. Kształcenie 
zawodowe, Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje, Umiejętności Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
Zagadnienie jakości praktyk i staży zawodowych stanowi złożony problem badawczy, 

wymagający określenia szeregu elementów składających się na charakterystykę jakości. Ze względu 
na złożoność badania zdecydowano o wyróżnieniu trzech zasadniczych kwestii. Pierwsza, odnosi 
się do weryfikacji realizacji wymogów formalnych związanych z organizacją praktyk i staży 
u pracodawcy. Podstawą oceny jakości praktyk i staży pod względem formalno-organizacyjnym były 
kryteria wynikające z „Wytycznych w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dn. 6 września 2016 r.”, według 

                                                           
1 

„Programy Staży i Praktyk w UE 27: Kluczowe czynniki sukcesu”, Ecorys 2013 r. 
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właściwości czasowej wynikającej z konkursów ogłaszanych w 2015 i 2016 r. Drugą kwestią, 
podejmowaną w badaniu, była ocena jakości udzielonego wsparcia, wiedzy i umiejętności uczniów 
oraz ich przydatności na rynku pracy według opinii absolwentów, jak również ocena korzyści 
wynikających ze współpracy między szkołami a pracodawcami. Przedstawiony zakres tematyczny 
badania, przewidujący wielostronną ocenę jakości praktyk oraz staży zawodowych pod względem 
formalno-organizacyjnym oraz merytorycznym, wymagał określenia grup respondentów badań 
ankietowych w postaci szkół, pracodawców, uczniów i absolwentów. 

Szczegółowy zakres tematyczny badań ankietowych w podziale na grupy respondentów 
zamieszczono w tabeli 1.  

Tabela 1. Zakres tematyczny badań ankietowych 

Zagadnienia  

Sz
ko

ły
 

P
ra

co
d

aw
cy

 

U
cz

n
io

w
ie

 

A
b

so
lw

e
n

ci
 

I. Ocena wypełnienia wymogów formalnych związanych z organizacją i prowadzeniem praktyk i staży zawodowych 

Przygotowanie i kompletności zakresu programów praktyk i staży     

Zakres programu praktyk i staży zawodowych w tym uwzględnienie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami     

Sposób uwzględnienia w projekcie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami     

Zaangażowanie pracodawców w opracowywanie programu praktyk / staży     

Podpisanie umów z uczniami     

Przedstawienie uczniom zakresu kompetencji i umiejętności, które zostaną zdobyte po odbyciu praktyk/ staży     

Zapoznanie uczniów z programem praktyk / staży, przepisami BHP, przepisami przeciwpożarowymi oraz 
z regulaminem stanowiska pracy 

    

Przedstawienie uczniom zakresu obowiązków oraz wskazywania stanowiska pracy     

Czas realizacji praktyk i staży     

Długość trwania praktyk / stażu     

Powołanie kadry zarządzającej realizacją praktyk oraz jego zaangażowania w nadzór nad realizacją praktyk / staży     

Zapewnienie przez pracodawcę stanowiska pracy uczniom wraz z niezbędnym sprzętem, narzędziami i zapleczem 
do wykonywania pracy 

    

Wartość stypendium otrzymanego przez uczniów     

Zapewnienie zwrotu kosztów związanych z dojazdami do pracodawcy na miejsce praktyki oraz zakupem odzieży 
roboczej 

    

Zapewnienie zwrotu kosztów zakupionych narzędzi lub materiałów eksploatacyjnych     

Wyznaczenie opiekuna praktyk / stażu oraz zakresu jego działań w zakresie oceny postępów uczniów     

Przekazanie uczniom dokumentów potwierdzających udział w praktykach / stażach     

Przekazanie szkole sprzętu wykorzystywanego podczas praktyk / staży u pracodawcy     

II. Ocena jakości praktyk i staży zawodowych 
Ocena stanowisk pracy uczniów pod względem nowoczesności i kompleksowości wyposażenia oraz dostępności 
do niezbędnych narzędzi do wykonywania pracy 

    

Ocena zgodności zadań wykonywanych w trakcie praktyk / staży z programem      

Ocena zgodności zadań wykonywanych w trakcie praktyk / staży z umiejętnościami uczniów     

Ocena przygotowania uczniów do pracy wykonywanej podczas praktyk / stażu     

Ocena przydatności wiedzy zdobywanej w szkole do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie     

Ocena satysfakcji z odbytej praktyki lub stażu, organizacji oraz efektywności wykorzystania czasu pracy     

III. Ocena korzyści wynikających z realizacji praktyk i staży zawodowych oraz współpracy szkół i przedsiębiorstw 

Ocena stopnia wpływu praktyk / staży na wzrost wiedzy oraz umiejętności praktycznych uczniów     

Ocena przydatności praktyki / stażu do weryfikacji wyobrażeń o wybranym zawodzie     

Ocena poziomu zadowolenia z wyboru szkoły i profilu kształcenia     

Ocena skłonności do zatrudnienia uczniów na podstawie liczby złożonych przez pracodawców ofert pracy     

Ocena szans na zatrudnienia po odbyciu praktyki / stażu     

Poziom zatrudnienia oraz skłonność absolwentów do podjęcia pracy w miejscu odbywania praktyk / staży      

Identyfikacja rodzaju korzyści przedsiębiorstw z organizacji praktyk / staży zawodowych     

Identyfikacja częstotliwości, zakresu oraz planów dotyczących współpracy szkół z pracodawcami, poza organizacją 
praktyk / staży zawodowych 

    

Źródło: opracowanie własne BPPWŁ 
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Należy podkreślić, że materiał badawczy stanowią opinie respondentów dotyczące 
wymienionych aspektów jakości praktyk i staży zawodowych. Subiektywna ocena realizacji 
formalności związanych z organizacją praktyk i staży zawodowych, ze względu na swój charakter 
nie może stanowić podstawy weryfikacji formalnej przygotowania i realizacji. W ramach kontroli 
przeprowadzanych na miejscu w trakcie realizacji projektów przebieg organizacji praktyk/ staży 
weryfikowany jest na podstawie dokumentacji dotyczącej wybranej próby praktykantów/ 
stażystów. 

Dopuszcza się możliwość wystąpienia rozbieżności w odpowiedziach respondentów, 
wynikających z braku dostatecznego przepływu informacji między szkołami, pracodawcami 
oraz uczestnikami biorącymi udział w praktykach i stażach. Wynika to z faktu podziału zadań między 
wymienione podmioty. Istotną kwestią mogącą wpływać na niespójność opinii jest również czas, 
który upływnął od organizacji praktyk lub staży zawodowych. Wraz z upływem czasu rośnie 
niepewność odpowiedzi, wynikająca z niepamięci. Odpowiedzi mogą być również obciążone błędem 
statystycznym wynikającym z niewłaściwej interpretacji pytań i odpowiedzi udzielanych samodzielnie 
przez respondentów. 

1.3. Podstawowe definicje 

W ramach terminologii stosowanej w niniejszym opracowaniu wskazano na najważniejsze 
definicje odnoszące się do staży i praktyk. 

 Koordynator praktyk / staży – osoba zajmująca się organizacją i obsługą administracyjną 
praktyk/staży. 

 Kształcenie dualne – [1] nauka zawodu polegająca na organizowaniu przez pracodawcę 
oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym lub formach pozaszkolnych. 
Z założenia system dualny powinien dostarczać uczniowi wiedzy teoretycznej, jednocześnie 
zapewniając bezpośredni kontakt z rynkiem pracy.2 [2] system dualnego kształcenia 
zawodowego - polega na tym, że w czasie uczęszczania do szkoły zawodowej, uczeń pobiera 
praktyczną naukę zawodu w odpowiednio przystosowanym dla celów kształcenia 
przedsiębiorstwie.3 [3] łączenie teorii z praktyką.4 

 Okres realizacji praktyk / staży – okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego 
wynosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu do udziału jednego 
ucznia lub słuchacza w ww. formach wsparcia.5 

 Opiekun praktykanta / stażysty – osoba wyznaczona przez podmiot przyjmujący na praktykę 
lub staż zawodowy, w celu sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją 
i harmonogramem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Do zadań opiekuna należy w 
szczególności określenie celu i programu praktyki lub stażu (we współpracy z nauczycielem), 
udzielenie praktykantom lub stażystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po 
zakończeniu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego Na jednego opiekuna praktyki lub 
stażu nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykantów lub stażystów6 

 Pracodawca – zgodnie z art. 3 kp jest jednostką organizacyjną, choćby nie posiadała 
osobowości prawnej, a także osobą fizyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników. 

 Praktyka zawodowa oznacza zastosowanie i pogłębianie zdobytej wiedzy oraz umiejętności 
zawodowych, a także zdobycie nowych umiejętności zawodowych w rzeczywistych 

                                                           
2
 https://edukator.ore.edu.pl/dualny-system-ksztalcenia/ 

3
 http://www.zspradlin.pl/index.php/ksztalcenie-dualne 

4
 https://forum.lodzkie.pl/ksztalcenie-dualne-dlaczego-warto/ 

5
 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. Warszawa, 6 września 2016 r., s. 51. 
6 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. Warszawa, 6 września 2016 r., s. 52-53. 
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warunkach pracy.7 Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych 
w rzeczywistych warunkach pracy8.  

 Praktykant – uczeń szkoły zawodowej, który został skierowany do odbycia praktyki 
w zakładzie pracy.  

 Program praktyk / staży – praktyka zawodowa lub staż zawodowy są realizowane na 
podstawie programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub placówki 
systemu oświaty we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową 
lub staż zawodowy. Program powinien być opracowany i przygotowany w formie pisemnej 
oraz powinien wskazywać konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które 
osiągnie praktykant lub stażysta, treści edukacyjne, zakres obowiązków praktykanta lub 
stażysty a także harmonogram realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Przy 
ustalaniu programu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego powinny być uwzględnione 
predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe 
kwalifikacje zawodowe praktykanta lub stażysty. Program praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego zawiera szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy 
praktykanta lub stażysty podczas odbywania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego oraz 
procedur wdrażania praktykanta lub stażysty do pracy i monitorowania stopnia realizacji 
treści i celów edukacyjnych.9 

 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.10 

 Staż – oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy 
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.11 
Staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dotyczą 
uczniów techników i szkół policealnych, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest 
realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości 
sfinansowania kosztów takiego kształcenia.12 

 Stypendium dla praktykanta / stażysty – wynagrodzenie (zapłata) za udział w praktyce 
zawodowej lub stażu zawodowym. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za kolejne 
przepracowane 150 godzin. W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego w innym wymiarze wysokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie. 
Wysokość stypendium określa IZ RPO, niemniej nie może ona przekroczyć połowy średniego 
wynagrodzenia (brutto) za pracę w danym województwie, wyliczaną na podstawie 
aktualnych danych GUS.  

 Umowy na realizację praktyk / staży – jest zawierana pomiędzy stronami zaangażowanymi w 
realizację praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Umowa powinna określać co najmniej 
wskazanie liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, okres realizacji i miejsce 
odbywania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, wynagrodzenie praktykanta lub 

                                                           
7 

Standard udzielania wsparcia realizowanego w ramach Poddziałania X.2.2, s. 23. [https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/298-
nabor-10.2.2/zal15.pdf, stan na 10.10.2018] 
8 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. Warszawa, 6 września 2016 r., s. 50. 
9
 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. Warszawa, 6 września 2016 r., s. 52. 
10 

Kodeks Cywilny, art. 22 § 1, art. 43 
11

 Standard udzielania wsparcia realizowanego w ramach Poddziałania X.2.2, s. 23. 
[https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/298-nabor-10.2.2/zal15.pdf, stan na 10.10.2018] 
12

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. Warszawa, 6 września 2016 r., s. 51. 
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stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna praktykanta lub stażysty po stronie 
podmiotu przyjmującego na praktykę zawodową lub staż zawodowy.13 

 Współczynnik skolaryzacji brutto – relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku 
szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan 
w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.14 

 Współczynnik skolaryzacji netto – relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku 
szkolnego) na danym poziomie kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan 
w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.15 

1.4. Opis metodologii badania 

1.4.1. Założenia metodyczne 

Badaniem zostali objęci: uczniowie i absolwenci, którzy odbyli staż/praktykę, pracodawcy 
i przedsiębiorcy, u których są one przeprowadzane oraz szkoły, które swoich uczniów na nie 
skierowały. Ze względu na konieczność uzyskania możliwie najwyższego prawdopodobieństwa 
wniosków, wyprowadzanych na podstawie wylosowanej próby, mogących się odnosić do całej 
populacji, zdecydowano o celowo-warstwowym doborze 1020 uczniów i absolwentów szkół 
zawodowych, którzy zakończyli realizację praktyk i staży.  

Dobór uczestników staży i praktyk zawodowych do badania oraz uzyskanie zakładanej liczby 
respondentów wiązał się z losowaniem odpowiednio licznej próby projektów oraz szkół. Zakładana 
liczba przebadanych szkół – 35. 
Założono, że w celu weryfikacji oceny jakości staży i praktyk zawodowych zostanie przebadanych 100 
pracodawców. Ze względu na fakt, iż pracodawcy organizujący praktyki i staże nie posiadają statusu 
uczestników projektów, ich dane nie są wprowadzane do systemu SL2014. W celu pozyskania danych 
o przedsiębiorstwach konieczne było zwrócenie się do szkół o podanie podmiotów, u których 
uczniowie realizowali praktyki lub staże. Podsumowując, operatem doboru próby: 

 uczniów i absolwentów był wykaz uczestników praktyk i staży organizowanych w ramach 
projektów finansowanych z Poddziałania XI.3.1. Kształcenie zawodowe, wygenerowany 
z bazy systemu SL 2014, udostępniony przez Departament Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na podstawie uchwały 
Zarządu Województwa Łódzkiego nr 382/18 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją badania „Monitoring jakości staży 
i praktyk w ramach Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe” Oś Priorytetowa XI Edukacja, 
Kwalifikacje, Umiejętności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, zmienionej uchwała nr 1093/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. Baza przekazana 
21 marca 2018 r. zawierała dane o 4 467 uczniach i absolwentach, którzy odbywali lub są 
w trakcie realizacji praktyk lub staży u pracodawców. 

 szkół był wykaz szkół i podmiotów gospodarczych będących beneficjentami projektów, 
kierowanych do uczniów szkół kształcenia zawodowego przekazany przez Departament EFS 
w dniu 26.01.2018 r.  

 pracodawców była baza sporządzona na podstawie ankiet skierowanych do szkół, których 
zadaniem było wskazanie maksymalnie 10 pracodawców przyjmujących największą liczbę 
osób na praktyki lub staże zawodowe. Wysyłanie ankiet do przedsiębiorców następowało 
sukcesywnie, wraz z otrzymaniem kolejnych danych od szkół.  

 

                                                           
13 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. Warszawa, 6 września 2016 r., s. 51-52. 
14 

Rocznik statystyczny województwa łódzkiego 2017. Urząd Statystyczny w Łodzi str. 197 
15 

Rocznik statystyczny województwa łódzkiego 2017. Urząd Statystyczny w Łodzi. str. 196 
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W celu realizacji badań ankietowych wykorzystano technikę CAWI (ang. Computer – Assisted Web 
Interview) wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo. W ramach badań 
posłużono się dwiema formami spersonalizowanych kwestionariuszy – w postaci dokumentu MS 
Word przesyłanego na adresy e-mail oraz kwestionariusza internetowego (Google Form), 
opracowanych dla każdego z typów respondentów (szkół, pracodawców, uczniów i absolwentów). 
 

1.4.2. Opis przebiegu realizacji badania 

Opracowanie niniejszego raportu wiązało się z realizacją zadań organizacyjnych, koncepcyjnych 
związanych z przygotowaniem m.in. zakresu tematycznego, metody doboru respondentów, 
konstrukcji narzędzi badawczych oraz przeprowadzeniem badań terenowych, kodowaniem i analizą 
odpowiedzi z ankiet. W szczególności do zadań związanych z przygotowaniem i realizacją badania 
należało: 
 

 Opracowanie i konsultacje treści listu polecającego podpisanego przez Członka Zarządu 
Województwa Łódzkiego, w dn. 27.02.2018 r. 

 Dobór oraz losowanie projektów w I turze losowania. Wybór 33 projektów, w ramach których 
praktyki lub staże odbyło 1547 uczniów. (planowany zakres przebadanej próby to 1020 osób) 
z 35 szkół zawodowych. 

 Opracowanie i konsultacje z Departamentem EFS kwestionariuszy ankiet elektronicznych 
(MS Word oraz ankiety internetowej) skierowanych do szkół zawodowych, pracodawców, 
uczniów i absolwentów biorących udział w praktykach lub stażach. Konsultacje i korekty 
zakresu pytań oraz kafeterii odpowiedzi trwały od 31.01.2018 do 22.02.2018 r. 

 Przeprowadzenie pilotażowego badania ankietowego skierowanego do szkół (szkoła objęta 
badaniem pilotażowym: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, (1.03.2018 r. - 7.03.2018 r.), 
uczniami tej szkoły (15.03.2018) oraz absolwentami (5.03.2018). 

 Przesłanie informacji oraz listu polecającego do starostw powiatowych o rozpoczęciu badania 
ankietowego szkół zawodowych w dn. 7.03.2018 r. 

 Personalizacja treści maili oraz ankiet skierowanych do szkół kształcenia zawodowego, których 
uczniowie uczestniczyli w praktykach lub stażach realizowanych w ramach wylosowanych 
do badania projektów. Opracowanie i personalizacja ankiet internetowych (Google Form). 

 Stworzenie bazy danych teleadresowych dla 134 szkół (nazwa, adres szkoły, email, nr tel.) 
dotyczących szkół biorących udział w projektach dotyczących staży i praktyk. 

 Wysyłka ankiet do szkół w dniach 8-9.03.2018 r. Wysłanie przypomnień do szkół dotyczących 
konieczności wypełnienia ankiety (w dn. 26.03.2018 r.). Rejestracja ankiet przesyłanych 
przez szkoły. Bieżąca weryfikacja poprawności i kompletności wypełnionych ankiet 
oraz korekty i uzupełnienia wprowadzane na podstawie korespondencji mailowej i rozmów 
telefonicznych z osobami wypełniającymi ankiety ze strony szkół.  

 Wybór dodatkowych 20 projektów w II turze badania w celu uzyskania zakładanego poziomu 
zwrotów ankiet od uczestników praktyk i staży zawodowych na poziomie 1020 ankiet.  

 Wygenerowanie linków do ankiet internetowych dla każdej ze szkół z II tury losowania (20) 

 Wysyłanie ankiet (MS Word i Google Form) do szkół z II tury (21-23.05.2018 r.) 

 Korespondencja mailowa ze szkołami, przesyłanie maili przypominających o badaniu, kontakt 
telefoniczny ze szkołami. 

 Weryfikacja kompletności oraz kodowanie ankiet od szkół przesyłanych mailowo. 

 Pobranie odpowiedzi z ankiet internetowych (Google Form) w celu przekodowania i scalenia 
z bazą odpowiedzi kodowanych z ankiet mailowych (MS Word). 

 Przekazanie 5 szkołom z Łodzi papierowych ankiet skierowanych do uczniów (14-15.06.2018), 
odbiór 73 ankiet z 4 szkół. 
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 Wygenerowanie linków do ankiet internetowych do uczniów i absolwentów dla każdego 
z projektów. Wysyłanie ankiet (MS Word i Google Form) do uczestników praktyk i staży 
z II tury. Bieżąca rejestracja, weryfikacja kompletności oraz kodowanie ankiet przesyłanych 
od uczestników  

 Analiza danych, wizualizacja rozkładów odpowiedzi, opracowanie raportu. 
 

Ostatnim elementem było opracowanie studiów przypadków wybranych projektów, 
charakteryzujących się zwrotami ankiet od każdej kategorii respondentów (uczniów, absolwentów, 
szkół i pracodawców). 
 
 
 

2. Uwarunkowania organizacji staży i praktyk uczniów szkół 
zawodowych 

2.1. Staże i praktyki jako element kształcenia zawodowego w ustawach 
i dokumentach strategicznych 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnie 24 sierpnia 2017 r. o praktycznej nauce 
zawodu (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r., poz. 1644) 

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy określające zasady organizowania 
praktycznej nauki zawodu m.in. u pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych 
na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Rozporządzenie stosuje się do uczniów 
i słuchaczy publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe: techników, 
branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych. Wiedzę i umiejętności 
oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów na zajęciach praktycznych 
i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania danego 
zawodu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu ustala warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu: 

 w warsztatach szkolnych, 
 w pracowniach szkolnych, 
 w placówkach kształcenia ustawicznego, 
 w placówkach kształcenia praktycznego, a także 
 u pracodawców oraz 
 w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

Nowe przepisy przewidują, że praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć 
praktycznych, a w technikum i szkole policealnej – także w formie praktyk zawodowych. Ponadto 
zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców – na zasadach dualnego systemu kształcenia – 
na podstawie: 

 umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym 
a pracodawcą; 

 umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą 
przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 

System dualny polega na równoległym kształceniu w szkole (wiedza teoretyczna) i kształceniu 
praktycznym w zakładzie pracy. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu 
opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, 
a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu 
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kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych 
w rzeczywistych warunkach pracy. 

Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może 
przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. Praktyczna nauka zawodu może 
być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat 
nie może wypadać w porze nocnej. Praktyczna nauka zawodu uczniów i młodocianych 
jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Zasadniczo, zajęcia praktyczne organizuje się w czasie 
trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego 
zawodu zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia 
mogą być organizowane także w okresie ferii letnich, jednak w tym okresie skróceniu ulega czas 
trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki lub zajęcia. 

Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być 
pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne 
gospodarstwa rolne. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 2030) 

Głównym celem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest tworzenie warunków 
dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze 
społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Strategia jest ukierunkowana 
na inkluzyjny rozwój społeczno-gospodarczy. 

W SOR podkreślono, że w ramach systemu edukacji wyzwaniami pozostają: dalsze 
doskonalenie systemu w kierunku bardziej praktycznego podejścia do kształcenia i jego lepsze 
dopasowanie do wymagań stawianych przez współczesny rynek pracy. Podkreślono, że niezbędne 
jest włączenie na szeroką skalę pracodawców w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania. 
SOR kluczową rolę przypisuje m.in. umiejętnościom zawodowym – w szczególności dla sektorów 
wymienionych w Strategii jako kluczowe, gdyż brak wykwalifikowanych pracowników może 
uniemożliwić lub utrudnić ich rozwój. W dokumencie zaakcentowano, że rośnie rozdźwięk pomiędzy 
stanem umiejętności pracowników, a potrzebami gospodarki i rynku pracy, szkoły nie kształcą 
na poziomie i w treściach oczekiwanych przez pracodawców. 
Działania przewidziane w SOR do 2020 r.: 

 Zmiana struktury szkolnictwa, przyczyniająca się do wyrównania szans, podniesienia jakości 
edukacji. Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 
4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-
letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną oraz 3-letnią szkołę specjalną 
przysposabiającą do pracy. 

 Dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki – współpraca 
szkół i samorządów lokalnych z pracodawcami, silniejszy nacisk na kształtowanie 
umiejętności praktycznych (w tym zwiększenie wymiaru stażu i praktyk realizowanych 
u pracodawców oraz umożliwianie kształcenia w rzeczywistym środowisku pracy – rozwój 
i upowszechnianie kształcenia dualnego), modernizacja oferty i treści kształcenia i szkolenia 
zawodowego, monitorowanie rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na zawody, 
doradztwo i poradnictwo zawodowe, popularyzacja szkolnictwa zawodowego wśród uczniów 
i ich rodziców, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie 
w szkołach zawodowych, silniejsze zaangażowanie przedsiębiorców/pracodawców w tym 
obszarze, poprawa jakości i dostępu do informacji o potrzebach kompetencyjnych dla rynku 
pracy i racjonalizacja wyboru ścieżki edukacyjnej. 

 Uelastycznienie struktury szkolnictwa zawodowego i zapewnienie dostępu do dalszego 
kształcenia – wprowadzenie dwustopniowej szkoły branżowej zwiększającej drożność 
kształcenia zawodowego i ułatwiającej jej absolwentom podejmowanie wyborów 
edukacyjnych i zawodowych. 
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Projekt strategiczny: Nowoczesne kadry dla polskiego przemysłu (szkolnictwo zawodowe) – nowy 
model współpracy szkolnictwa zawodowego z gospodarką, w tym m.in. kształcenie połączone 
z praktyką zawodową u pracodawcy, aktywny udział przemysłu w przygotowaniu programów 
nauczania, rozwój centrów kształcenia praktycznego, modułowej oferty edukacyjnej, kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych itp. 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 z dnia 26 lutego 2013r. przyjęta Uchwałą 
Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXIII/644/13 

W SRWŁ 2020 problematyka szkolnictwa zawodowego znalazła odzwierciedlenie w 2. Celu 
Operacyjnym Nowoczesny Kapitał Ludzki i Rynek Pracy w Strategicznym kierunku działań 
2.1 Kształtowanie i rozwój kadr dla nowoczesnej gospodarki. Kierunek działań 2.1.2. zakłada rozwój 
szkolnictwa zawodowego m.in. poprzez: wspieranie tworzenia sieci szkół zawodowych, w tym 
o zasięgu ponadlokalnym, wspieranie deficytowych kierunków kształcenia zawodowego zgodnie 
z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy, stymulowanie współpracy między szkołami 
zawodowymi a pracodawcami, w tym wspieranie szkolnictwa modułowego, systemu praktyk 
zawodowych i klas patronackich oraz indywidualizacji kształcenia uczniów szczególnie zdolnych, 
wspieranie nowoczesnej bazy materialnej szkolnictwa zawodowego zapewniającej zaplecze 
do praktycznej nauki zawodu, promowanie kształcenia zawodowego. Poza tym w strategicznym 
kierunku działań 2.2 Kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy wśród kierunków działań 
wyszczególniono „stymulowanie współpracy między instytucjami edukacyjnymi a pracodawcami”. 

Na potrzeby związane z kształceniem zawodowym wskazują również strategiczne kierunki 
działań dla niektórych obszarów funkcjonalnych takich jak: Zagłębie Górniczo-Energetyczne 
Bełchatów – Szczerców – Złoczew, Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno – Tomaszów 
Mazowiecki, Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa. 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 

Kształcenie zawodowe w RSI LORIS 2030 związane jest bezpośrednio z pierwszym 
priorytetem – Specjalizacja regionalna, działanie 1.2.3. Rozwój kształcenia zawodowego 
i technicznego na potrzeby specjalizacji regionu. 
Celem tego działania jest podniesienie znaczenia kształcenia i szkolenia zawodowego 
oraz technicznego, jak również zwiększenie dostępu do kadr posiadających takie wykształcenie 
na potrzeby specjalizacji regionu oraz zmiana stereotypu szkoły zawodowej. Zadania do realizacji 
w ramach tego działania to m.in.:  

 Wspieranie wspólnych programów i projektów realizowanych przez przedsiębiorców 

oraz instytucje edukacyjne, mające na celu promocję oraz wsparcie w zakresie rozbudowy 

zaplecza niezbędnego do kształcenia zawodowego i technicznego na potrzeby specjalizacji 

regionu, 

 Wspieranie programów i projektów realizowanych przez przedsiębiorców oraz instytucje 

edukacyjne, obejmujących tworzenie i prowadzenie wspólnych programów kształcenia 

zawodowego i technicznego na potrzeby specjalizacji regionu. 

 

2.2. Kształcenie zawodowe w województwie łódzkim na tle kraju  

Szkolnictwo zawodowe utraciło na znaczeniu i prestiżu. Popularność szkół zawodowych 
i technicznych wśród uczniów dramatycznie spadła, głównie po reformie edukacji w końcu lat 
dziewięćdziesiątych XX w. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice wybierają przede wszystkim licea 
ogólnokształcące dające wstęp na studia wyższe. Mimo tego, że szkolnictwo zawodowe jest istotnym 
elementem kształcenia kadr dla gospodarki narodowej, państwo wycofało się z aktywnego 
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wpływania na ten sektor, pozostawiając samorządom zarówno rozwój bazy do kształcenia 
praktycznego, jak i wybór kierunków kształcenia.  

Wprowadzane w 2012 r. zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego miały go lepiej 
dostosować do potrzeb rynku pracy. W szkołach zawodowych wprowadzono kształcenie dualne. 
System dualny (inaczej podwójny, przemienny) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole 
zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy (bezpośredni kontakt 
z przedsiębiorstwem). W tym systemie kształcenie zawodowe jest ściśle dostosowane do oczekiwań 
i potrzeb pracodawców oraz pozwala uczniom na płynne przejście od nauki w szkole do czynnego 
życia zawodowego. Reforma edukacji z 2017r. wprowadziła w miejsce zasadniczych szkół 
zawodowych branżowe szkoły I stopnia. 

W województwie łódzkim proces zmniejszającego się zainteresowania szkolnictwem 
zawodowym trwa od wielu lat, o czym świadczy malejąca liczba uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych oraz w mniejszym stopniu średnich szkół zawodowych. Między 2010 a 2016 r. spadła 
w regionie liczba zasadniczych szkół zawodowych (bez specjalnych) z 85 do 77, a liczba oddziałów 
w tych szkołach zmalała z 449 do 372.  

Rysunek 1 Liczba uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
 

Rysunek 2 Liczba uczniów i absolwentów techników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych w województwie łódzkim spadła z 12 384 
w 2010 r. do 8747 w 2016 r., tj. o 29,4%. Liczba absolwentów tego typu szkół w analizowanym 
okresie spadła z 4 105 w 2010 r. do 2925 w 2016 r. (o 28,7%). Reforma edukacji i przemianowanie 
zasadniczych szkół zawodowych na branżowe szkoły I stopnia w roku szkolnym 2017/2018 
nie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania młodzieży kształceniem w tych szkołach. 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie uczniowie 
z niepełnosprawnościami, zdobywają wykształcenie zawodowe w szkołach specjalnych 
przysposabiających do pracy oraz zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych (od 1.09.2017 r. 
branżowych szkołach zawodowych specjalnych I stopnia). Między 2010 a 2016 r. wzrosła w 
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województwie o jedną liczba szkół specjalnych przysposabiających do pracy, liczba oddziałów w tego 
typu szkołach wzrosła z 92 do 113, a liczba uczniów z 620 do 668. Liczba zasadniczych szkół 
zawodowych specjalnych w latach 2010-2016 utrzymywała się na poziomie 23, spada natomiast 
liczba oddziałów z 96 do 71 oraz liczba uczniów z 1023 do 678. 

Między 2010 a 2016 r. w regionie ubyło średnich szkół zawodowych (o 46% – z 232 do 125), 
a liczba oddziałów w tych szkołach zmniejszyła się z 1 702 do 1 377 (o 19%). Główną przyczyną 
takiego stanu rzeczy było wygaszanie liceów profilowanych. Spadkowi liczby uczniów techników 
towarzyszy wzrost liczby nauczycieli. Liczba nauczycieli w technikach dla młodzieży wzrosła z 2 314 
w 2011 r. do 2 636 w 2016 r. W wielu szkołach zaczyna brakować nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu. Dodatkowo wielu z tych nauczycieli wchodzi w wiek emerytalny, a brakuje następców. 
W ostatnich latach daje się zauważyć niewielki wzrost zainteresowania szkolnictwem zawodowym, 
szczególnie na poziomie średnim. Jednak niż demograficzny powoduje, że mimo wzrostu 
popularności szkolnictwa zawodowego, w szkołach zawodowych różnych typów kształci się 
coraz mniej młodzieży. Warto zauważyć, że liczba młodzieży w wieku 16-19 lat w województwie 
łódzkim spadła ze 123 497 w 2010 r. do 91 487 w 2017 r., czyli o 26%. W tym czasie liczba młodzieży 
w tej samej grupie wiekowej w skali całego kraju spadła o 24%. 

O poziomie zainteresowania młodzieży danym typem szkoły świadczy współczynnik 
skolaryzacji netto16. W 2016 r. współczynnik skolaryzacji w szkołach zawodowych (bez zasadniczych) 
wyniósł w regionie łódzkim 33,74% dla młodzieży w wieku 16-18 lat. Oznacza to, 
że 33,74% wszystkich młodych ludzi w wieku 16-18 lat uczęszczało do średnich szkół zawodowych. 
Współczynnik skolaryzacji w tego typu szkołach był dla Polski minimalnie niższy i wyniósł 33,62%. 
Najwyższym współczynnikiem skolaryzacji w tej grupie szkół charakteryzowały się województwa 
podkarpackie (37,14%) oraz świętokrzyskie (36,67%), a najniższym województwa 
zachodniopomorskie (29,73%) mazowieckie (29,99%).  

Współczynnik skolaryzacji netto w zasadniczych szkołach zawodowych jest znacznie niższy 
niż w średnich szkołach zawodowych i w 2016r. wyniósł dla województwa łódzkiego 9,79% (Polska – 
12,47%). Oznacza to, że tylko 9,79% młodzieży w wieku 16-18 lat uczęszczało w Łódzkiem 
do zasadniczych szkół zawodowych.  

Zainteresowanie zasadniczymi szkołami zawodowymi jest w regionie łódzkim niższe 
niż przeciętnie w Polsce. Najniższy w skali kraju poziom skolaryzacji w obszarze zasadniczego 
szkolnictwa zawodowego w 2016 r. odnotowano w województwie podlaskim (8,12%) 
oraz w województwie mazowieckim (8,44%). Najwyższym współczynnikiem wyróżniało się 
województwo wielkopolskie (18,09%) oraz województwo opolskie (15,67%). Tylko w czterech 
województwach wskaźnik skolaryzacji netto w obszarze zasadniczych szkół zawodowych był poniżej 
10%; oprócz województw: podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego, także w lubelskim (9,46%). Warto 
zauważyć, że najniższym wskaźnikiem skolaryzacji w zakresie zasadniczego szkolnictwa zawodowego 
charakteryzowały się województwa wschodniej i centralnej części Polski, a stosunkowo najwyższym: 
zachodniej, południowej i północnej części kraju. Rynek pracy wschodniej i centralnej części kraju 
może więc odczuwać braki wykwalifikowanych pracowników na stanowiska robotnicze.  

                                                           
16 

Współczynnik skolaryzacji netto – relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku 
szkolnego) na danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako 
odpowiadająca temu poziomowi nauczania (definicja GUS) 
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Rysunek 3. Współczynnik skolaryzacji (w %) zasadnicze szkoły zawodowe (2016 r.) 

 

Kształceniem zawodowym zajmują się też szkoły policealne dla młodzieży i dorosłych. Trafiają 
do nich na ogół absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy nie podjęli nauki na wyższych 
uczelniach. W 2016 r. współczynnik skolaryzacji w szkołach policealnych (młodzież w wieku 19-21 lat) 
wyniósł w województwie łódzkim 7,06%, a przeciętnie Polsce 5,90%. Najwyższy współczynnik 
skolaryzacji w obszarze szkolnictwa policealnego dla młodzieży osiągnęło województwo lubelskie 
(7,55%), a najniższy województwa opolskie (4,27%) oraz lubuskie (4,60%).  

 
Sytuacja na rynku pracy w regionie łódzkim. 
Sytuacja na polskim rynku pracy jest bardzo dobra z punktu widzenia pracowników z uwagi na bardzo 
niską stopę bezrobocia i wzrost wynagrodzeń. Pracownicy coraz częściej mogą liczyć na np. dodatki 
motywacyjne lub inne bonusy ze strony pracodawcy. Firmy w Polsce mają natomiast coraz większy 
problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, a nawet pracowników bez kwalifikacji. 
Rekordowo niski poziom bezrobocia powoduje, że na rynku pracy pojawiają się nowe wyzwania, 
a firmom coraz trudniej znaleźć pracowników o określonych kwalifikacjach. Nastąpiła transformacja 
rynku pracodawcy w rynek pracownika. Sytuacja na rynku pracy związana z brakiem pracowników 
staje się barierą nie tylko dla rozwoju poszczególnych firm, ale też dla rozwoju gospodarczego Polski. 
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców stwierdził „Potwierdza to trend, że stworzony jest 
już rynek pracownika i główną przeszkodą w rozwoju polskiej gospodarki w najbliższym czasie będzie 
brak pracowników” 17. Konieczne jest sięgnięcie do rezerwuaru wolnych zasobów siły roboczej, 
np.: osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, czy też w wieku 50+., kobiet, 

                                                           
17

 http://forsal.pl/artykuly/1113132,ekspert-brak-pracownikow-stanie-sie-podstawowa-bariera-rozwoju-polskiej-
gospodarki.html 
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cudzoziemców. Zdaniem ekspertów niezbędne jest też stworzenie przez Polskę polityki imigracyjnej 
aby uzupełnić niedobór rodzimych pracowników na rynku pracy. Bez pracy ok. 1,5 mln Ukraińców 
i obcokrajowców innych narodowości nie byłby możliwy tak dynamiczny wzrost gospodarczy Polski, 
jaki ma miejsce w ostatnich latach. 
W marcu 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego była w województwie łódzkim rekordowo niska 
i wyniosła 6,8% (Polska – 6,6%). Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w końcu marca 2018 r. 
należały: kutnowski (9,8%), łaski (9,3%), zduńskowolski i pajęczański (po 7,9%) oraz zgierski i łęczycki 
(po 7,8%), a o najniższej: rawski (4,2%), skierniewicki (4,5%), wieruszowski (4,9%), bełchatowski 
(5,8%) oraz łowicki (5,9%). Na koniec I kwartału 2018 r. w regionie łódzkim zamieszkiwało 72 811 
osób bezrobotnych ( Polska – 1 092 177), z czego w samej Łodzi 22 145. Stopa bezrobocia liczona 
wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w I kwartale 2018 r. 
4,2% wobec 4,5% w IV kwartale 2017 r. W województwie łódzkim w I kw. br. była niższa 
niż przeciętnie w kraju i wyniosła 4,0%. Według BAEL w I kw. 2018 r. było w Polsce 710 tys. 
bezrobotnych. Współczynnik aktywności zawodowej osób powyżej 15. roku życia wyniósł w I kw. br. 
56,0% wobec 56,2% kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,7%. W regionie 
łódzkim współczynnik aktywności zawodowej ukształtował się na poziomie 57,1% i spadł o 1% 
w porównaniu z IV kw. 2017 r. 
 
Rysunek 4. Stopa bezrobocia według powiatów (marzec 2018)

 

Pracodawcy z województwa łódzkiego poszukują przede wszystkim pracowników o prostych 
kwalifikacjach zawodowych18. W rozwijającym się sektorze przetwórstwa przemysłowego rośnie 
popyt na pracowników produkcji: operatorów i manipulatorów przemysłowych, operatorów linii 
produkcyjnych, sortowaczy, pakowaczy. Firmy umiejscowione w Łódzkiej Specjalnej Strefie 

                                                           
18

 Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie województwie łódzkim, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 
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Ekonomicznej poszukują: robotników magazynowych, magazynierów (z uprawnieniami 
do kierowania wózkami widłowymi), logistyków i spedytorów z dobrą znajomością języków obcych. 
Rozwijające się w województwie łódzkim firmy spedycyjne odczuwają deficyt: kierowców 
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych posiadających aktualne uprawnienia. Handel 
tradycyjnie zatrudnia wielu pracowników. W tym sektorze poszukiwani są: doradcy klienta, 
telemarketerzy, specjaliści do spraw sprzedaży, a z uwagi na dużą rotację również sprzedawcy 
i kasjerzy. Pracodawcy w branży gastronomicznej poszukują nie tylko kucharzy z kwalifikacjami, 
ale również osoby bez kierunkowego przygotowania, mogące wykonywać obowiązki pomocy 
kuchennej, czy pracownika przygotowującego posiłki typu fast food. Województwo łódzkie 
ma dobrze rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze, a w tym sektorze największy deficyt 
pracowników odczuwa branża wędliniarska poszukująca pracowników wykonujących takie zawody 
jak: rzeźnik – wędliniarz czy rozbieracz-wykrawacz. Na rynku pracy regionu łódzkiego jest ogromne 
zapotrzebowanie na zawody związane z branżą budowlaną takie jak: betoniarze i zbrojarze, cieśle 
budowlani, murarze, tynkarze, robotnicy budowlani, spawacze i monterzy. 
Poza zawodami robotniczymi, na które jest największy pobyt, znaczące zapotrzebowanie wykazuje 
sektor ochrony zdrowia na takie zawody jak: lekarze, pielęgniarki i położne, opiekunowie medyczni. 
Barometr zawodów 2018 jako deficytowe w województwie łódzkim wskazał następujące zawody: 
fryzjerzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji 
odzieży, kucharze, magazynierzy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pielęgniarki 
i położne, spawacze, ślusarze. Deficyt w tych zawodach dotyczy większości powiatów województw 
łódzkiego. 

Rysunek 5. Zapotrzebowanie na grupę zawodów kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 
w 2017 r. 
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W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy oraz wyłaniania się rynku pracownika 
w województwie obserwuje się: 

 Narastające trudności pracodawców z obsadzaniem miejsc pracy, 

 Zwiększające się problemy ze znalezieniem pracownika o odpowiednich kwalifikacjach 

i doświadczeniu zawodowym, 

 Spadek liczby zawodów nadwyżkowych, 

  Wzrost liczby pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, przede wszystkim Ukraińców  

Warto podkreślić, że Barometr zawodów 2018 wskazuje, że deficyt zawodów zauważany jest również 
w zawodach zaliczanych do inteligentnych specjalizacji regionalnych i to na obszarach funkcjonalnych 
związanych z tymi specjalizacjami: ceramicy przemysłowi i projektanci wzornictwa przemysłowego 
w powiatach opoczyńskim i tomaszowskim (Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno – Tomaszów 
Mazowiecki), elektrycy i elektromonterzy w powiatach bełchatowskim i pajęczańskim (Zagłębie 
Górniczo-Energetyczne Bełchatów – Szczerców – Złoczew), ogrodnicy i sadownicy w Skierniewicach 
(Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa). 

2.3. Wsparcie organizacji staży i praktyk z RPO WŁ na lata 2014-2020 

 
Kształceniu zawodowemu przypisano wysoką rangę w RPO WŁ 2014 -2020.  
Kształcenie zawodowe wpisuje się w Priorytet inwestycyjny 10iv Umowy Partnerstwa - Lepsze 
dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia 
z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę 
zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 
Priorytet ten ma 2 cele szczegółowe: 
Cel szczegółowy 1 - Wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
Cel szczegółowy 2 - Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego 
rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
W RPO WŁ 2014 – 2020 podkreślono, że problemem regionu jest niedostosowanie oferty edukacyjnej 
do kierunków rozwoju województwa. Sposób kształcenia zawodowego, w tym proporcja czasu 
przeznaczonego na zajęcia praktyczne do zajęć teoretycznych uznawana jest jako nieadekwatna 
do potrzeb. Poza tym pracodawcy i absolwenci szkół zawodowych zwracają uwagę na niedostateczne 
praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu i konieczność wzmocnienia kształcenia 
praktycznego w programie nauczania. O niezadowalających efektach kształcenia zawodowego 
świadczą niskie wyniki egzaminów zawodowych oraz zmniejszająca się liczba szkół. 
W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10vi podejmowane są działania mające na celu wsparcie 
kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy, z uwzględnieniem preferencji dla branż 
mających strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki, identyfikowanych w dokumentach 
strategicznych lub definiujących inteligentne specjalizacje. Kluczowym elementem jest organizacja 
staży i praktyk w przedsiębiorstwach dla uczniów, które charakteryzować się muszą wysoką jakością 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. Staże i praktyki to dodatkowy element 
wykraczający poza tego typu działania wynikające podstawy programowej nauczania poszczególnych 
zawodów. Wytyczne wyszczególniają wszystkie elementy, które wpływają na jakość praktyk i staży 
takie jak m.in.: wymiar godzinowy trwania praktyk i staży, wysokość stypendium dla uczniów 
odbywających staże i praktyki, pisemna forma zawarcia umowy pomiędzy stronami zaangażowanymi 
w realizację praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, zapewnienie odpowiedniego stanowiska 
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pracy dla praktykanta lub stażysty, przeprowadzenie szkolenia bhp i przeciwpożarowego, 
wyznaczenie opiekunów stażystów i praktykantów w zakładzie pracy, monitorowanie postępu 
w nabywaniu nowych umiejętności. 
Działania te, związane z dodatkowymi (poza podstawą programową) zajęciami powinny wpłynąć 
na poprawę zdolności do zatrudnienia przyszłych absolwentów, dzięki wykształceniu specjalistów 
w branżach, w których występują braki odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz szybko 
rozwijających się sektorach regionalnych specjalizacji. 

Kształcenie zawodowe finansowane jest w województwie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe (Poddziałanie 
XI.3.1 Kształcenie zawodowe i poddziałanie XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź). W ramach 
poddziałania XI.3.1 wsparciem zostanie objęty obszar całego województwa łódzkiego. W ramach 
poddziałania XI.3.2 wsparciem objęte zostaną projekty zlokalizowane na obszarze miasta Łodzi, 
wynikające z programu rewitalizacji. Po zmianie RPO WŁ 2014 -2020 w 2018r. wprowadzono jeszcze 
kolejne poddziałania XI.3.3 - Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe. Celem działania XI.3 jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Typy projektów realizowanych w ramach działania XI.3: 

 Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 
(w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów 
kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

 Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia 
zawodowego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, 
inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym 

 Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego 
i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, 

 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

 Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych 
w miejscu pracy.  

Projekty szkół prowadzących kształcenie zawodowe muszą obowiązkowo zawierać staże i praktyki 
u pracodawców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

Rysunek 6. Zakres przestrzenny badania 
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3. Perspektywy rozwoju dualnego kształcenia zawodowego 

3.1. Dobre praktyki w zakresie kształcenia dualnego w Europie i Polsce 

Niemcy 

Niemcy wypracowali jeden z najlepszych i najbardziej efektywnych modelów kształcenia 
zawodowego na świecie, co leży u podstaw ich sukcesu gospodarczego. W Niemczech kształcenie 
zawodowe ulega ciągłym modyfikacjom pod wpływem przemian, zachodzących w systemie 
gospodarczym i na rynku pracy. Zapotrzebowanie na pewne grupy zawodowe zmniejsza się, na inne 
rośnie. Niemiecki model edukacji zawodowej, tzw. system dualny (dual system) zakłada połączenie 
nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. 69% uczniów szkół zawodowych objętych 
jest dualnym systemem kształcenia. Odpowiedzialność za finansowanie szkół zawodowych leży 
w gestii landów oraz władz lokalnych (sprzęt, infrastruktura), natomiast zakłady ponoszą koszty 
kształcenia w miejscu pracy. Osoby zdobywające wykształcenie zawodowe w drodze kształcenia 
dualnego przechodzą na ogół trzyletnią naukę zawodu w szkole i w zakładzie pracy zgodnie 
z wybranym zawodem lub też w specjalistycznych szkołach zawodowych podlegających wyłącznemu 
nadzorowi państwa. Z uwagi na niż demograficzny ograniczający dopływ młodych pracowników - 
niemieckie firmy zmuszone są do reagowania za pomocą innowacyjnych rozwiązań i ciągłego 
uatrakcyjniania dualnych form kształcenia zawodowego. W system kształcenia dualnego 
w Niemczech zaangażowane są instytucje na poziomie federalnym (Federalne Ministerstwo Oświaty 
i Badań), kraje związkowe, izby przemysłowo-handlowe oraz rzemieślnicze, pracodawcy, szkoły 
oraz uczniowie. Izby reprezentują zakłady pracy poszczególnych branż w danym regionie (landzie). 
Są one odpowiedzialne za wiele spraw dotyczących kształcenia zawodowego: rejestrują umowy 
o pracę w celu nauki zawodu, udzielają porad instruktorom i uczniom zawodu oraz przeprowadzają 
egzaminy. 
Praktyka zawodowa ucznia trwa najczęściej 3 lata i odbywa się przez 3-4 dni w tygodniu. W tym 
czasie adept zawodu ma okazję pracować we wszystkich działach danej firmy istotnych dla zawodu, 
do którego podjęcia się przygotowuje. Istotną zaletą systemu dualnego jest też fakt, że uczeń 
jest motywowany do nauki finansowo: pracując w przedsiębiorstwie w ramach praktyk otrzymuje 
miesięczne wynagrodzenie za pracę. W systemie dualnym każdy uczeń jest odpowiedzialny 
za zorganizowanie praktyk i znalezienie sobie pracodawcy. Uczniowie nie zawsze znajdują praktyki 
w wymarzonym przez siebie zawodzie. Uczniowie niedostosowani społecznie i opóźnieni w rozwoju 
mogą uczyć się zawodu na podstawie specjalnego programu nauczania. Kształceniem tych uczniów 
zajmują się wyspecjalizowani, opłacani przez państwo psychologowie i pedagodzy. Kształcenie kończy 
egzamin zdawany przez kandydatów systemu dualnego przed komisją egzaminacyjną, która składa 
się z przedstawicieli izb rzemieślniczych, izb przemysłu i handlu, izb wolnych zawodów lub innych izb 
gospodarczych i handlowych. Egzamin składa się z zadań teoretycznych i praktycznych.  
Głównym zadaniem pracodawców jest zapewnienie jak najwyższej jakości praktycznej nauki zawodu 
zgodnie z przepisami i wytycznymi w danym zawodzie. Pracodawcy współpracują przy tym 
ze szkołami zawodowymi oraz izbami przemysłowo-handlowymi lub rzemieślniczymi. Finansują 
również praktyczną część nauki zawodu. Szacuje się, że tamtejsze firmy rocznie inwestują 
w szkolnictwo zawodowe około 26 mld euro. Zaletą systemu jest przed wszystkim odniesienie 
do aktualnej praktyki zawodowej. Firmy, które prowadzą naukę zawodu, muszą się dobrze 
orientować i uwzględniać w procesie kształcenia zawodowego poziom rozwoju nauki i techniki. 
Kolejną zaletą jest to, że w zakładach pracy uczniowie mają okazję poznać prawdziwe środowisko 
pracy, uczestniczyć w autentycznych procesach produkcyjnych i zdobywać pierwsze doświadczenia 
zawodowe. Jednocześnie w ramach zajęć w centrach kształcenia praktycznego poznają najnowsze 
technologie oraz zdobywają szczególnie cenne umiejętności zawodowe. 
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 W Niemczech praktyki oferuje ok. 484 000 przedsiębiorstw (ok. 23% ogółu firm), choć nie ma takiego 
obowiązku ustawowego. Obecnie lista zawodów, których można się nauczyć w niemieckim systemie 
dualnym, obejmuje ok. 328 profesji.  
Na poziomie krajów związkowych (landów) dochodzi do zdefiniowania szczegółowych zasad 
organizacji procesu edukacji zawodowej i zawartości programów nauki danego zawodu. Dla każdego 
zawodu zbudowany jest ramowy plan kształcenia, zawierający podział na zajęcia teoretyczne 
i praktyczne wraz z liczbą godzin przeznaczoną na każdą z tych kategorii. Plan praktyk musi 
być kompatybilny z programem szkolnym, a dobre opracowanie go stanowi poważne wyzwanie. 
Część teoretyczna nauki odbywa się dla wszystkich uczniów w tym samym czasie, ale praktyki 
zakładają rotację w firmie. Praktyki mają nie tylko dokładnie ustalony program, ale poziom jego 
realizacji jest dokładnie monitorowany. W dzienniczkach praktyk musi być co tydzień raportowany 
ich przebieg. Dzienniczek ten wraz z podpisem opiekuna praktyk zostaje przedłożony w odpowiedniej 
izbie przemysłowo-handlowej cztery tygodnie przed przewidzianym terminem egzaminu. W trakcie 
kształcenia zawodowego obowiązują dwa egzaminy. W połowie kształcenia uczniowie zawodu zdają 
egzamin pośredni, a na końcu egzamin końcowy. Zaświadczeniem zakończenia nauki zawodu 
w systemie dualnym jest świadectwo, które jest uznawane na terenie całych Niemiec. 
Efektywność organizacji kształcenia w trybie dualnym jest mierzona dopasowaniem liczby osób, 
które chcą się uczyć i odbyć praktyki w danym zawodzie, do liczby przedsiębiorstw oferujących 
miejsca praktyk w tym zawodzie, a także za pomocą liczby osób efektywnie wchodzących na rynek 
pracy po ukończeniu nauki. Dualny system edukacji zawodowej sprawdził się w niemieckim rzemiośle 
i przemyśle. Według danych Eurostatu Niemcy mają najniższy wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży 
poniżej 25 roku życia. 
 

Szwajcaria 

Szwajcaria od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Global Innovation Index19. Bardzo 
istotnym filarem innowacyjności w Szwajcarii jest jakość szwajcarskiej edukacji. W Szwajcarii istnieje 
10 uniwersytetów, 2 federalne instytuty techniczne i wiele szkół zawodowych, z których znaczna 
część cieszy się bardzo dobrą reputacją. Na sukces szwajcarskiej gospodarki składa się zatem również 
tamtejszy dualny system kształcenia. Szwajcarski model systemu dualnego kształcenia zawodowego 
uchodzi za wzorcowy w Europie. W Szwajcarii 87% uczniów szkół zawodowych i technicznych 
uczestniczy w dualnym systemie kształcenia zawodowego. Po szkole podstawowej w wieku 16 lat 
młodzi Szwajcarzy wybierają ścieżkę kształcenia akademickiego lub zawodowego. Zdecydowana 
większość, bo aż 2/3 wybiera szkołę zawodową, w której większość czasu stanowi nie czas spędzany 
w ławkach szkolnych, ale praktyki w firmach. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły zawodowej 
jest zawarcie przez niego umowy z pracodawcą na zajęcia praktyczne. Po zawarciu umowy młodzież 
zapisuje się do wybranej szkoły zawodowej związanej z podjętą praktyką. Według dualnego systemu 
uczeń ma 1–2 dni nauki w szkole zawodowej i 3–4 dni w zakładzie pracy. Uczniowie otrzymują 
od pracodawcy wynagrodzenie za wykonaną pracę. Praktyki trwają od 2 do 4 lat. Po ukończeniu 
kształcenia uczniowie otrzymują federalny certyfikat zawodowy (EBA) lub federalne poświadczenie 
umiejętności (EFZ). Certyfikaty te uznawane są w całej Szwajcarii. W tym kraju dualny system 
kształcenia zawodowego, obok nauki w szkole i pracy u pracodawcy, jest rozszerzony o kursy 
doskonalące prowadzone w centrach kształcenia. Programy dla szkół układane są przez dyrekcje 
kantonalne ds. szkolnictwa; dla szkół zawodowych we współpracy z pracodawcami. Instytucje 
te ponoszą odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie kantonalnego systemu szkolnictwa 
i sprawują funkcje nadrzędną wobec komisji gminnych. Szwajcaria tak skonstruowała swój system, 
by po ukończeniu szkoły zawodowej osoba, która chce iść studia miała taką możliwość. 

 

                                                           
19 

Global Innovation Index (GII) - Globalny Indeks Innowacji jest tworzony od 2007 roku przez konsorcjum znanych uczelni 
biznesowych we współpracy ze światową organizacją własności intelektualnej oceniający poziom innowacyjności w 142 
krajach.  
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Polska 

Doświadczenia czołowych w Europie krajów, takich jak Szwajcaria, Niemcy, Austria, w których 
większość uczniów szkół zawodowych kształci się w systemie dualnym, skłania również firmy 
działające w Polsce do upowszechniania takiej formy kształcenia, która daje przedsiębiorstwom 
wymierne korzyści. Tę formę kształcenia preferują nie tylko koncerny będące własnością kapitału 
niemieckiego i szwajcarskiego (np. Hearing, ABB), a również polskiego (m.in. Solaris). 
 

Solaris Bus & Coach S.A. to przedsiębiorstwo rodzinne, którego 
założycielami i właścicielami są Solange i Krzysztof Olszewscy. 
Firma jest europejskim liderem w zakresie produkcji 
nowoczesnych pojazdów komunikacji publicznej: autobusów, 
trolejbusów i tramwajów. Od momentu uruchomienia produkcji 
w 1996 roku fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło 
już blisko 15 000 pojazdów. Jeżdżą one po drogach 32 krajów. 

Solaris jest czołowym producentem w Europie w zakresie projektowania i budowy autobusów 
z napędem elektrycznym oraz jednym z kluczowych pracodawców w Wielkopolsce. Firma rozwija 
się bardzo dynamicznie, a to skutkuje dużym zapotrzebowaniem na pracowników z wykształceniem 
zawodowym i średnim technicznym – w pierwszym roku działalności (1996) firma zatrudniała 
36 pracowników, po 20 latach zespół Solarisa przekroczył 2500 zatrudnionych osób. 
Absolwenci szkół zawodowych, wchodzący na rynek pracy, są słabo przygotowani do podjęcia 
zatrudnienia, dlatego firma podjęła decyzję, by kształcenie przyszłej kadry zawodowej wziąć 
we własne ręce. Od 11 lat realizuje wspólnie z zasadniczą szkołą zawodową (w 2017 r. 
przemianowaną na szkołą branżową I stopnia) w Murowanej Goślinie program dualnego kształcenia 
w ramach prowadzonej klasy patronackiej. Od początku realizacji programu firma stawia na zajęcia 
praktyczne, które odbywają się w hali produkcyjnej, bezpośrednio przy montażu autobusów. 
Uczniowie zdobywają wiedzę, wykonując prace pomocnicze, podmontaż drobnych elementów 
lub wspierają pracowników w montażu właściwym. Proces nauki jest ściśle powiązany z procesem 
produkcji autobusów. Uczniowie, zdobywając praktyczne umiejętności bezpośrednio przy linii 
montażowej, mają jednocześnie możliwość zapoznania się z najnowocześniejszą technologią budowy 
autobusów. Solaris promując program dualnego kształcenia, mocno angażuje się również 
w budowanie świadomości wśród uczniów, że wybór szkoły zawodowej nie zamyka drogi dalszej 
edukacji, ale jest ciekawym etapem, który daje solidne podwaliny na przyszłość. Wybór kształcenia 
zawodowego pociąga za sobą perspektywę dobrego zawodu i pewnej pracy. 

Haering Polska sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. należy 
do koncernu Haering, jednego z największych na świecie 
producentów wysoko precyzyjnych części toczonych 
dla branży motoryzacyjnej. Klientami grupy są m.in. 
takie marki, jak Daimler AG, BMW, VW, Audi, Ford 

oraz Volvo. 
Koncern produkujący precyzyjne części dla przemysłu motoryzacyjnego, który ma swoją macierzystą 
fabrykę w Bubsheim w Niemczech, najważniejszą filię posiada w Piotrkowie Tryb. oraz zakład 
w Chinach.  
W 2001 r. koncern wybudował zakład produkcyjny w Piotrkowie Trybunalskim. W 2005 r. spółka 
uzyskała zezwolenie na działalność gospodarczą w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – 
Podstrefa Piotrków Trybunalski. W tym samym roku ruszyła rozbudowa hal produkcyjnych 
zwiększająca powierzchnię produkcyjną do 20 tys. m kw. W roku 2015 nastąpiła kolejna rozbudowa. 
Obecnie firma posiada 56 tys. m kw. powierzchni produkcyjnej i jest największym zakładem w grupie 
kapitałowej Haering. 
Szkoła funkcjonuje przy zakładzie produkcyjnym Haering Polska, który w tej chwili zatrudnia 
ok. 1.900 osób i zapewnia pracę kolejnym absolwentom swojej szkoły. Firma, nie mogąc znaleźć 

Solaris Bolechów k/Poznania 

 

Haering Piotrków Tryb. 
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pracowników o odpowiednich kompetencjach, w 2008 r. rozpoczęła współpracę z Publiczną 
Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. Przemianowana w 2013 r. 
na Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi (od 2017 r. Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego20 
w Łodzi) placówka jest jedną z niewielu specjalizujących się w kształceniu zawodowym dualnym 
mieszkańców Łodzi i regionu. Centrum stawia na praktyczne, efektywne kształcenie dla potrzeb rynku 
pracy. 
Wspólnie ze szkołą stworzono nowatorski system kształcenia opartego na najnowszym sprzęcie 
techniczno-dydaktycznym. Pilotażowy program nauczania został, w formie innowacji pedagogicznej, 
wdrożony w utworzonej w 2009 r. klasie o profilu technik mechanik. W roku szkolnym 2017/2018 
otworzono tam 2 nowe kierunki: technik handlowiec i technik mechatronik. Oba są związane 
z potrzebami firmy Haering. Od 2012 roku Akademię Haeringa na kierunku technik mechanik 
w Piotrkowie ukończyło niemal 180 absolwentów.  
Zajęci teoretyczne uczniowie - absolwenci szkół ponadgimnazjalnych - odbywają w piotrkowskiej filii 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, a praktyczne 
w siedzibie firmy Haering w Piotrkowie. Nauka trwa 3 lata, od początku każdy uczeń jest zatrudniany 
w Haeringu i dostaje wynagrodzenie w wysokości ok. 2 tys. zł. W Akademii Haeringa najchętniej 
widziani są absolwenci średnich szkół technicznych. Nauka w dualnym systemie kształcenia 
(połączenie teorii z praktyką) trwa trzy lata. Uczniowie dwa dni w tygodniu (16 godzin) spędzają 
w szkole i tam zdobywają wiedzę teoretyczną, a przez trzy dni (24 godziny) uczą się zawodu w nowo 
wybudowanym centrum praktycznej nauki zawodu – Akademii Haeringa. Zajęcia praktyczne 
odbywają się w nim przy odwzorowaniu najnowocześniejszego parku maszynowego z branży obróbki 
skrawaniem. Młodzi ludzie po jej ukończeniu legitymują się wykształceniem w zakresie obróbki 
skrawaniem, mechatroniki i automatyki, a do tego znajomością języka obcego (języka niemieckiego). 
Na trzecim roku przydzielani są do konkretnych działów, a ich wynagrodzenie ustalane 
jest indywidualnie. Priorytetem kształcenia dualnego jest praktyka. Warto podkreślić, że w Akademii 
Haeringa nie tylko kształci się uczniów, ale również przeprowadzane są szkolenia specjalistyczne, 
seminaria tematyczne, pokazy nowych technologii oraz wykłady osób związanych ze światem nauki 
i techniki. 

3.2. Działania na rzecz wzmocnienia szkolnictwa zawodowego 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaczyna intensywnie promować szkolnictwo zawodowe. 
Zachęca przedsiębiorców, by inwestowali w młode pokolenie. 1 września 2017 r. działające dotąd 
szkoły zawodowe zastąpiły szkoły branżowe. Poza nazwami niewiele się jednak zmieniło. Zmiana 
nazwy zasadnicze szkoły zawodowe na branżowe szkoły I stopnia nie zwiększyła zainteresowania 
młodzieży tego typu szkołami. W 2016 r. szkoły zawodowe wybrało 16,2% absolwentów gimnazjów, 
a w 2017 r. szkoły branżowe zaledwie 15,3% gimnazjalistów21. Zdecydowanie większym 
zainteresowaniem cieszą się technika. Przedmiotów ogólnych, np. matematyki czy historii, nadal uczy 
się z książek do szkół zawodowych bo dla szkół branżowych nie opracowano nowych. Lekcje 
z przedmiotów zawodowych toczą się po staremu, w większości placówek podstawy programowe się 
nie zmieniły. 

Z początkiem 2018 r. działania promocyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej wokół 
szkolnictwa zawodowego nasiliły się. Minister edukacji wręczyła 42 osobom akty powołania do Rady 

                                                           
20 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi 
to placówka Samorządu Województwa Łódzkiego w skład której wchodzi powołane we wrześniu 2013 roku Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi wraz z istniejącą od 2007 roku Publiczną Policealną Szkołą 
Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi oraz filiami w Piotrkowie Trybunalskim, w Radomsku i w Kutnie. 
21

 http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/307059982-Szkoly-branzowe-nie-ciesza-sie-wieksza-popularnoscia-niz-szkoly-
zawodowe.html&cid=44&template=restricted; http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1087987,jakie-szkoly-
ponadgimnazjalne-wybieraja-uczniowie.html 
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Dyrektorów Szkół Zawodowych. Jej przewodniczącą została wiceminister tego resortu. Rada ma 
konsultować dokumenty, nowe rozwiązania i promować szkolnictwo zawodowe wśród 
pracodawców. 

Minister edukacji oraz premier rządu skierowali list do pracodawców. Apelują w nim m.in. 
o obejmowanie patronatem szkół zawodowych. „Kontynuacja odbudowy przemysłu jest jednym 
z priorytetowych działań rządu. Podstawą sukcesu gospodarczego naszego kraju będą bez wątpienia 
przedsiębiorstwa tworzące i wykorzystujące innowacje” – można przeczytać w tym liście. Autorzy 
zachęcają też w nim przedsiębiorców do „inwestowania w najmłodsze pokolenie”. Z tym jest 
problem, bo pracodawcy niechętnie dokładają się do kształcenia zawodowego. Ponad 95% wydatków 
(nawet 9 mld zł rocznie) w obszarze szkolnictwa zawodowego pokrywa skarb państwa. Kierownictwo 
MEN podkreśla, że chciałoby to zmienić i bardziej zaangażować pracodawców. Przykład mają dać 
m.in. spółki skarbu państwa, tworząc klasy patronackie. Powstają one poprzez zawarcie umowy 
między placówką edukacyjną a pracodawcą. Firma obejmuje wtedy opieką wybrane oddziały w 
szkołach o profilach zgodnych z jej działalnością. Jej oczekiwania są uwzględniane przy tworzeniu 
programu nauczania klasy. W ramach patronatu kształcenie praktyczne odbywa się w całości lub w 
części u pracodawcy. Wykorzystuje się w przy tym maszyny i materiały firmy patronackiej, organizuje 
specjalistyczne kursy oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Często przedsiębiorstwo doposaża 
klasy patronacie, funduje też stypendia uczniom. Wiceminister resortu edukacji wzięła udział 
w uroczystym podpisaniu porozumień o utworzeniu klas patronackich PGE w Zgorzelcu i Bogatyni. 
PGE ma kształcić tam uczniów w zawodach: technik elektryk, elektronik, mechatronik i mechanik. 
W województwie łódzkim program powoływania klas patronackich PGE Energetyka Konwencjonalna 
tworzy dla szkół w Bełchatowie i Kleszczowie. Wiceminister uczestniczy też w seminariach 
branżowych. W Poznaniu rozmawiała z przedsiębiorcami z branż motoryzacyjnej i mechanicznej, 
w Katowicach – górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej. W Wielkopolsce mówiła 
o pracodawcach: – „To oni najlepiej wiedzą, czego uczyć młodych ludzi, oraz jak sprawić, 
aby absolwenci byli przygotowani do rynku pracy. Słuchamy ich głosu.” Klasy patronackie to zatem 
dobry sposób na korzystną dla obu stron współpracę szkoły zawodowej z przedsiębiorcą. Resort chce, 
by od 2019 r. pieniądze dawane na uczniów szkół zawodowych były uzależnione od efektywności 
kształcenia. W 2019 r. ruszą też nowe, wydłużone ponownie do pięciu lat technika, a w nowych 
branżowych szkołach drugiego stopnia (uzupełniające edukację w obecnie działających szkołach 
branżowych pierwszego stopnia, z możliwością zdania matury) pierwsi uczniowie rozpoczną lekcje 
dopiero w roku 2020. 

Zachętą dla podejmowania nauki w szkołach zawodowych mają być też stypendia 
dla najzdolniejszych uczniów wypłacane w ramach projektów realizowanych przez urzędy 
marszałkowskie (m.in.: woj. łódzkie, woj. kujawsko-pomorskie). Departament Kultury i Edukacji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizuje projekt pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – 
stypendia dla najzdolniejszych”. Celem programu stypendialnego realizowanego w roku szkolnym 
2018/2019 jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się 
w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego 
(z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki 
w nauce22. 

Ministerstwo Edukacji zabiega, aby uczniowie i ich rodzice częściej stawiali na szkolnictwo 
zawodowe i szkoły branżowe. Promowanie szkolnictwa zawodowego jest ważne, ale nie może się 
ograniczać jedynie do zmiany nazwy. Eksperci podkreślają, że dyrektorzy szkół zawodowych powinni 
przyjąć rolę menedżerów sprawnie zarządzających szkołami zawodowymi i organizujących 
współpracę między placówkami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami. Istotnym elementem systemu 
kształcenia zawodowego, który należy wzmocnić, jest też szeroko pojęte doradztwo edukacyjno-
zawodowe wraz z metodami rozpowszechniania wiedzy na temat zawodów i rynku pracy w regionie. 

                                                           
22

 https://www.lodzkie.pl/%E2%80%9Ezawodowcy-w-%C5%82%C3%B3dzkiem-%E2%80%93-stypendia-dla-
najzdolniejszych%E2%80%9D-%E2%80%93-program-stypendialny-dla-uczni%C3%B3w-szk%C3%B3%C5%82-zawodowych 
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Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzić kolejne zmiany, które mają podnieść atrakcyjność 
kształcenia zawodowego. Od 1 stycznia 2019 r. podział subwencji oświatowej będzie uwzględniał 
rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy. 
Przy podziale środków będą brane pod uwagę również: efektywność kształcenia, koszty kształcenia 
w danym zawodzie oraz wsparcie kształcenia w zawodach unikatowych. Należy podkreślić, 
że warunkiem uruchomienia kształcenia w zawodzie w danej szkole będzie posiadanie pozytywnej 
opinii wojewódzkiej rady rynku pracy oraz nawiązanie współpracy z pracodawcą. 
Inne zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego planowane przez Ministerstwo:  

• wprowadzenie możliwości realizowania przez szkoły kwalifikacji dodatkowej pod koniec 

cyklu kształcenia – szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku pracy 

(nowe umiejętności, nowe technologie); 

• umożliwienie przygotowywania uczniów podczas nauki w szkole do nabywania 

uprawnień branżowych niezbędnych do pracy w zawodzie; 

• zwiększenie liczby godzin kształcenia zawodowego w 5-letnim technikum; 

• umożliwienie kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia również osobom 

pracującym; 

• ustanowienie szkoły policealnej jako szkoły kształcącej na poziomie pośrednim pomiędzy 

technikiem i licencjatem/inżynierem; 

• umożliwienie szkołom prowadzenia krótkich form kursowych dla osób dorosłych (kursów 

umiejętności zawodowych); 

• zwolnienie od podatku darowizn przekazywanych szkołom kształcącym w zawodach; 

• wprowadzenie obowiązku przystąpienia przez uczniów do egzaminu zawodowego; 

• podniesienie minimalnych wynagrodzeń uczniów-młodocianych pracowników; 
• objęcie nauczycieli kształcenia zawodowego obowiązkowym szkoleniem branżowym 

realizowanym w przedsiębiorstwach związanych z nauczanym zawodem. 
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4. Jakość praktyk lub staży zawodowych w województwie 
łódzkim – wyniki badań ankietowych 

4.1. Charakterystyka respondentów 

Badania terenowe pozwoliły na realizację zakładanych liczebności odpowiedzi udzielanych przez 
wszystkie typy respondentów. Należy jednakże zwrócić uwagę, że nie wszystkie zwracane ankiety 
posiadały komplet odpowiedzi. W przypadku niektórych ankiet adresowanych do poszczególnych 
typów respondentów, nie udało się uzupełnić brakujących odpowiedzi, pomimo prób nawiązania 
kontaktu. Braki te przekładają się na różnice w liczebnościach prób respondentów udzielających 
odpowiedzi na poszczególne pytania. 
 
Tabela 2. Zakres przestrzenny badania 

 Szkoły Pracodawcy Uczniowie Absolwenci 

Zakładana  
próba docelowa 

35 100 1020 

Liczba respondentów 
ogółem 

49 123 
1110 

              (864)                                      (246) 

Liczba respondentów 
udzielających odpowiedzi na 
wszystkie pytania w ankiecie 

45 93 
939 

              (730)                                      (209) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

4.1.1. Szkoły zawodowe 

W ramach badania zostało poddanych analizie 49 szkół zawodowych, kształcących młodzież w wielu 
kierunkach, często wieloprofilowych. Badaniem były objęte technika, zasadnicze szkoły zawodowe 
(niejednokrotnie funkcjonujące jako Zespół Szkół Zawodowych/Ponadgimnazjalnych) oraz dwie 
szkoły zawodowe dla uczniów z niepełnosprawnościami. W badaniu wzięło udział więcej techników 
niż zasadniczych szkół zawodowych. W konsekwencji 34 szkoły organizowały staże zawodowe. 
 
Rysunek 7. Liczba szkół organizujących praktyki i staże zawodowe 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół zawodowych, N=49.  

Liczba szkół według liczby pracodawców 

Uczniowie szkół zawodowych odbywali praktyki lub staże u bardzo wielu pracodawców, czasem 
w przypadku jednej szkoły nawet u kilkudziesięciu (rys. 8). Wynika to ze struktury podmiotów 
gospodarczych w kraju i w regionie, gdzie ponad 90% to podmioty mikro o zatrudnieniu poniżej 
10 osób, które na staż czy praktykę mogą przyjąć zaledwie 1-2 osoby. Przeciętnie jedna szkoła 
w zakresie praktyk lub staży uczniowskich współpracowała z prawie 16 pracodawcami (15,6), 
przy czym połowa wszystkich przebadanych szkół współpracowała z mniej niż 10 pracodawcami, 
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a druga połowa z ponad 10. Te szkoły, które nawiązały współpracę z dużym pracodawcą, takim 
jak spółka kapitałowa, mogły na staże lub praktyki skierować większą liczbę uczniów. Grupa szkół, 
która współpracowała z 1 lub 2 pracodawcami była jednak niewielka. Pracodawcami, którzy przyjęli 
na staż lub praktyki większą liczbę uczniów23 byli m.in.: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego 
sp. z o.o. w Łodzi (55), SuperDrop SA w Łodzi (52), Caolin sp. z o.o. - centrum logistyczno-
magazynowe płytek marki „Opoczno” (41), Hotel Andel’s sp. z o.o. w Łodzi (40), Tłokiński Spółka 
Jawna - dealer samochodów BMW (24), Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o. (12), 
Vandemoortele Polska Sp. z o.o. w Kutnie - branża spożywcza (6), Metalbud NOWICKI sp. z o.o. 
w Rawie Mazowieckiej - branża metalowa (9). Uzyskane wyniki wskazują, że pracodawcy 
reprezentowali zarówno sektor przemysłowy, jak i usługowy. Należy zauważyć, że jednak większość 
uczniów odbywała staże lub praktyki w firmach mikro typu: zakład fryzjerski, punkt gastronomiczny, 
czy zakład mechaniki samochodowej. 

Rysunek 8. Liczba szkół według liczby pracodawców. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=49.  

4.1.2. Pracodawcy 

Na prośbę o udział w badaniu spośród pracodawców wskazanych przez szkoły odpowiedziało 
123 pracodawców, działających przede wszystkim na obszarze województwa łódzkiego. 
Respondentami były zarówno duże przedsiębiorstwa przyjmujące na staże lub praktyki kilkadziesiąt 
osób, jak i małe podmioty gospodarcze. 

Liczba pracodawców przebadanych w powiatach 

Przebadani pracodawcy prowadzili swoją działalność w większości powiatów województwa 
łódzkiego. Uzyskane odpowiedzi wskazują, że zdecydowana większość przedsiębiorstw, u których 
odbywały się staże lub praktyki, znajdowały się w tych powiatach, co szkoły. Najwięcej pracodawców 
koncentrowało się w Łodzi – 28, powiatu opoczyńskiego - 17 oraz powiatu sieradzkiego – 11 (rys. 9). 
Uczniowie szkół zawodowych z regionu łódzkiego odbywali staże lub praktyki również poza granicami 
naszego województwa: w województwie mazowieckim (u 4 pracodawców zajmujących się: 
produkcją sprzętu elektrycznego, sprzedażą detaliczną, dystrybucją energii elektrycznej oraz budową 
linii telekomunikacyjnych i elektromagnetycznych), w województwie zachodniopomorskim (u 1 
pracodawcy - hotelu). Z kolei z odpowiedzi szkół wynika, poza wymienionymi województwami, na 
praktyki lub staże przyjmowali również pracodawcy z województwa śląskiego (centrum szkoleniowo-
rekreacyjne) oraz dolnośląskiego (restauracja). Różnica w odpowiedziach wynika z faktu, że nie 
wszystkie podmioty wskazane przez szkoły wzięły udział w badaniu.  

Wątpliwości budzi poprawność odpowiedzi 5 absolwentów i jednego ucznia. Osoby te 
wskazały, że odbywały staż u pracodawców zagranicą (w Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii). 

                                                           
23
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Należy zaznaczyć, że regulamin konkursów na projekty, w ramach których były organizowane 
praktyki i staże nie przewidywał ich realizacji u pracodawców poza granicami Polski. 
Prawdopodobnie, mimo wskazania tytułu projektu uczniowie, odpowiadając na pytania ankietowe, 
odnosili się do staży organizowanych w ramach innych programów, w których uczestniczyli.   

 

Rysunek 9. Liczba pracodawców biorących udział w badaniu 

 

Liczba pracodawców wg specjalizacji regionalnej 

Warto też podkreślić, że spośród 123 respondentów, 42 pracodawców wskazało, że działa 
w branżach zaliczanych do inteligentnych specjalizacji regionalnych (rys. 10). Stanowiło 
to 34% wszystkich badanych podmiotów. Zdecydowana większość objętych badaniem pracodawców 
nie identyfikowała się z żadną z regionalnych specjalizacji. Najwięcej pracodawców przyjmujących 
uczniów na staże lub praktyki zawodowe twierdziło, że działa w obszarze „Informacja 
i telekomunikacja” (15) oraz „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze”(11). Zdaniem podmiotów 
gospodarczych specjalizacja regionalna „Zaawansowane materiały budowlane” była reprezentowana 
przez 6 respondentów, „Energetyka (w tym OZE)” przez 5, „Nowoczesny przemysł włókienniczy 
i mody” przez 3, a „Medycyna, farmacja, kosmetyki” przez 2. 
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Rysunek 10. Liczba pracodawców według specjalizacji regionalnej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=41 (81 pracodawców nie wskazało żadnej specjalizacji 
regionalnej).  

Profil działalności pracodawców 

Pracodawców przyjmujących uczniów na staże lub praktyki zapytano również o profil działalności 
ich firm. Poproszono o udzielenie odpowiedzi na podstawie wykazu Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD 2007), zgodnie z którą dokonywany jest wpis do rejestru REGON. Spośród przebadanych 
pracodawców 24 z nich nie wskazało profilu swojej działalności. Najwięcej respondentów wskazało, 
że ich branża klasyfikuje się w sekcji PKD „Przetwórstwo przemysłowe” (31), a także „Handel hurtowy 
i detaliczny oraz naprawa samochodów” (20) (rys. 11). Poza tym 9 pracodawców zaliczyło swoją 
działalność gospodarczą do sekcji „Informacja i komunikacja”, 7 do sekcji „Działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”, 6 do sekcji „Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna”, a po 5 do sekcji „Budownictwo” i „Rolnictwo”. Po 3 pracodawców działało w obszarach 
„Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” oraz „Transport i gospodarka magazynowa”. 
Pozostałe sekcje PKD były reprezentowane co najwyżej przez 1 pracodawcę. Spośród przebadanych 
pracodawców 3 z nich wskazało kilka profili swojej działalności, np. „Budownictwo”, „Handel hurtowy 
i detaliczny, naprawę pojazdów samochodowych, włączając motocykle” czy też „Pozostałą działalność 
usługową”. Warto zauważyć, że tych 3 pracodawców działających jednocześnie w różnych sekcjach 
PKD przyjęło łącznie na staże lub praktyki 45 osób w ramach projektów. 
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Rysunek 11. Liczba pracodawców według sekcji PKD. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=99 (24 pracodawców nie udzieliło odpowiedzi na to 
pytanie).  

4.1.3. Uczniowie i absolwenci  

W badaniu wzięło udział 1 110 uczestników staży lub praktyk, z czego 246 stanowili 
absolwenci. Pytanie dotyczące liczby uczestników projektów było kierowane również do szkół (jako 
tych, którzy kierują realizacją praktyk lub staży) oraz pracodawców (jako tych, którzy przyjmują na 
praktyki lub staże). 

Z informacji uzyskanych ze szkół wynika, że do czerwca 2018 r. 1 896 uczniów zakończyło 
staże lub praktyki u pracodawców. Staże u pracodawców odbyło 1 701 uczniów techników, a praktyki 
zawodowe zaledwie 195 uczniów zasadniczych szkół zawodowych. 
Z kolei przebadani pracodawcy wskazali, że z tych form wsparcia skorzystało 1 013 uczniów. Różnica 
w liczbie przyjętych praktykantów i stażystów jest spowodowana faktem, że nie wszyscy pracodawcy 
wskazani przez szkoły odpowiedzieli na ankietę. Ankiety były wysyłane do maksymalnie 10 
pracodawców wskazanych przez szkołę, którzy przyjmowali największą grupę uczniów. 

Liczba uczestników praktyk 

Młodzież znacznie chętniej wybierała naukę w technikach niż zasadniczych szkołach zawodowych 
(obecnie branżowych szkołach I stopnia). Dlatego mniej uczniów zasadniczych szkół zawodowych 
brało udział w projektach współfinansowanych ze środków EFS. Spośród 195 uczniów zasadniczych 
szkół zawodowych najwięcej odbywało praktyki w Łodzi (80), powiecie opoczyńskim (49) 
oraz powiecie poddębickim (29). Natomiast 4 uczniów tego typu szkół wyjechało na praktyki 
zawodowe do województwa śląskiego (rys. 12). 
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Rysunek 12. Liczba uczestników wskazana przez szkoły, którzy zakończyli praktyki zawodowe  

 

Liczba uczestników staży 

Uczniowie techników uczestniczyli w stażach u pracodawców zlokalizowanych w większości 
powiatów województwa łódzkiego (rys. 13). Najwięcej uczniów techników (podobnie jak 
w przypadku zasadniczych szkół zawodowych) została przyjęta na staże przez pracodawców z Łodzi 
(443), następnie z powiatu sieradzkiego (145), powiatu rawskiego (120) i powiatu opoczyńskiego 
(111). Uczniowie techników uczestniczyli także w stażach u pracodawców mających swoje siedziby 
poza granicami województwa łódzkiego; 33 odbywało staż w województwie mazowieckim, 
7 w województwie zachodniopomorskim, 4 w województwie śląskim oraz 3 w województwie 
dolnośląskim. 
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Rysunek 13. Liczba uczestników wskazana przez szkoły, którzy zakończyli staż 

 

Dominujący profil kształcenia uczestników badania 

Uczniowie szkół zawodowych uczestniczący w stażach lub praktykach finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego zapytani byli również o profil kształcenia. Na to pytanie odpowiedziało 
1 057 uczniów i absolwentów. Uzyskane dane wskazują, że największą popularnością cieszyły 
się profile w obszarze elektryczno-elektronicznym (25,9% stażystów i praktykantów, 
z czego 142 kształciło się w dziedzinie informatyki, a 67 mechatroniki) oraz turystyczno-
gastronomicznym (24,8%, z czego 91 w dziedzinie technologii żywienia i usług gastronomicznych). 
Uczniowie szkół zawodowych kształcili się również w obszarze administracyjno-usługowym (17,2%), 
mechanicznym i górniczo-hutniczym (14,9%), budowlanym (11,8%) oraz rolniczo-leśnym z ochroną 
środowiska (5,3%) (rys. 14). 

Rysunek 14. Liczba uczestników badania według obszaru kształcenia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=1057 (53 uczestników badania nie udzieliło odpowiedzi 
na to pytanie).  
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Osoby z niepełnosprawnościami 

Aktywizacja zawodowa jest niezbędna, aby osoby z niepełnosprawnościami nie pozostawały 
na marginesie społecznym, ale objęte były aktywną integracją. W Polsce, w porównaniu z innymi 
krajami Unii Europejskiej, niski odsetek osób z niepełnosprawnościami jest aktywnych zawodowo. 
Według BAEL (Badanie aktywności ekonomicznej ludności) w IV kw. 2017 r. wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata wyniósł w Polsce zaledwie 23,3%, ale w województwie 
łódzkim był wyższy i wyniósł 29,8%. Wskaźnik zatrudnienia ogółem dla tej grupy wiekowej wyniósł 
w regionie łódzkim 68,1% (Polska – 66,1%). W sytuacji niedoboru pracowników na krajowym, 
regionalnym i lokalnych rynkach pracy należy jak najszerzej aktywizować bierne zawodowo osoby 
zagrożone wykluczeniem. Młodzież z niepełnosprawnościami powinna być już w szkole jak najlepiej 
przygotowywana do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej. Do realizacji tego celu najlepiej służą 
staże lub praktyki zawodowe realizowane u pracodawców.  

Z ankiet wypełnionych przez pracodawców wynika, że przyjęli oni na staże lub praktyki 35 
uczniów z niepełnosprawnościami w ramach 6 projektów, najwięcej w ramach projektu „Fach mam, 
radę sobie dam” (rys. 15). Uczniowie biorący udział w praktykach lub stażach uczęszczali do 2 
zespołów szkół zawodowych specjalnych oraz 4 szkół zawodowych ogólnodostępnych.  

Rysunek 15. Liczba uczestników z niepełnosprawnościami według projektów (na podstawie odpowiedzi udzielonych 
przez pracodawców) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=123 (115 pracodawców na staże/ praktyki nie przyjęło 
uczniów z niepełnosprawnościami). 

Stażyści i praktykanci według roku kształcenia i roku odbywania staży i praktyk  

Na 1110 uczniów i absolwentów szkół zawodowych i techników, 1 103 określiło rok odbywania staży 
lub praktyk zawodowych. Zdecydowana większość z nich, czyli 980 osób uczestniczyła w stażach 
lub praktykach organizowanych w 2017 r. (rys. 16 ). Stanowi to 88,8% wszystkich uczestników. 
Znacznie mniejsza grupa uczniów (104) praktykowała u pracodawców w 2018 r., co wynika z faktu, 
że badaniem nie byli objęci wszyscy praktykanci i stażyści w tym roku, a jedynie ci, którzy brali udział 
lub zakończyli praktyki do 20 marca 2018 r. Nieliczna grupa uczniów odbywała staże i praktyki w 2016 
r. Uzyskane dane wskazują również, że uczniowie najczęściej odbywali praktyki lub staże w trzecim 
roku kształcenia – 62,6% respondentów. Najmniej reprezentowaną grupą na stażach lub praktykach 
byli uczniowie pierwszej klasy, stanowili oni bowiem jedynie 4,3% ogółu badanych. Na tej podstawie 
można zauważyć, że w większości przypadków uczniowie dopiero po zdobyciu wiedzy i umiejętności 
byli kierowani do pracodawców. 
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Rysunek 16. Liczba uczestników badania według roku kształcenia i roku kalendarzowego, w którym odbyli staż/praktykę. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=1103. 

Uczestnicy badania według formy wsparcia  

Struktura badanej próby szkół według typu, przełożyła się na strukturę uczestników według 
formy wsparcia. Badanie 49 szkół zawodowych wykazało, że 195 uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych brało udział w praktykach u 48 pracodawców, co daje średnią 4 uczniów 
na 1 pracodawcę. Z kolei 1 701 uczniów techników odbyło staże u 265 pracodawców, co daje średnią 
6 uczniów na 1 pracodawcę. 

Dane uzyskane od uczniów i absolwentów potwierdzają, większą reprezentację stażystów. 
Wśród respondentów były 152 osoby, które odbyły praktyki zawodowe, z czego 39 było 
absolwentami. Z kolei 957 uczestników odbyło staże zawodowe u pracodawców. Wśród tych 
respondentów 207 zakończyło już edukację w technikum, a 750 nadal tam się kształciło (rys. 17 ) 

Rysunek 17. Liczba uczestników staży lub praktyk według formy wsparcia  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=863 oraz absolwentów N=246, jeden z uczniów 
nie podał formy wsparcia. 

Uczestnicy badania według specjalizacji regionalnej pracodawcy  

Na podstawie odpowiedzi uzyskanych od pracodawców przeanalizowano liczbę uczniów przyjętych 
przez nich na staże lub praktyki według ich specjalizacji regionalnej24. Większość z 1 013 uczniów 
i absolwentów (według danych od przedsiębiorców), realizowała praktyki i staże u pracodawców 
nie wpisujących się w żadną z inteligentnych specjalizacji regionalnych(692). Stanowili oni 68,3% 
ogółu przyjętych na staże lub praktyki, natomiast 99 uczniów zostało skierowanych do pracodawców, 
którzy twierdzili, że działają w branży „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze”. Pozostali 
uczniowie nabierali doświadczenia u przedsiębiorców reprezentujących inne specjalizacje regionalne: 
92 uczniów w „Informacji i telekomunikacji”, 80 w „Zaawansowanych materiałach budowlanych”, 
37 w „Energetyce”. Najmniej uczniów odbywało staże lub praktyki w specjalizacjach: „Nowoczesny 
przemysł włókienniczy i mody” (7) oraz „Medycyna, farmacja i kosmetyki” (6) (rys. 18). 
 
 

                                                           
24

 Określonej w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030. 
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 Rysunek 18. Liczba uczestników badania według specjalizacji regionalnej pracodawcy 

 
Źródło: opracowanie własne podstawie badania ankietowego pracodawców N=123 o liczbie uczniów i absolwentów N=1013 

4.2. Weryfikacja wypełnienia wymogów formalno-organizacyjnych w zakresie 
organizacji i realizowania praktyk lub staży zawodowych 

4.2.1. Zakres programów praktyk lub staży 

Projekty, w ramach których opracowano programy praktyk lub staży zawodowych 

Staże lub praktyki uczniów u pracodawców powinny odbywać się w oparciu o programy 
dostosowane do potrzeb edukacyjnych ucznia i specyfiki pracy w danej firmie. Spośród 
49 przebadanych szkół biorących udział w projektach finansowanych z RPO WŁ na lata 2014 -2020, 
wszystkie szkoły potwierdziły, że zostały opracowane programy staży lub praktyk zawodowych 
dla uczniów. 

Spośród 123 pracodawców, którzy wzięli udział w ankiecie 110 pracodawców wskazało, że był 
opracowany program staży lub praktyk, natomiast  13 pracodawców, nie potwierdziło opracowania 
takiego programu (rys. 19). Wśród nich 1 pracodawca opracował we własnym zakresie harmonogram 
praktyk i plan ich przebiegu, przy czym uwzględnił potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Opinia 
kilkunastu pracodawców może wynikać z braku ich czynnego udziału w pracach nad dokumentem. 
Należy przypuszczać, że w tym przypadku, programy były opracowane przez szkoły i jedynie 
przekazane pracodawcom do pisemnej akceptacji. Brak potwierdzenia opracowania programów 
praktyk i staży, do czego zobowiązane były szkoły, przy współudziale pracodawców, nie świadczy 
o braku takich programów. Należy podkreślić, że podczas oceny projektów weryfikowane było 
zobowiązanie Wnioskodawcy do realizacji praktyk, staży zgodnie z wytycznymi i warunkami  
wskazanymi w  regulaminie konkursu. 

Rysunek 19. Liczba szkół i pracodawców według opracowanego programu praktyk lub staży zawodowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 oraz badania ankietowego pracodawców 
N=123. 
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Zakres programów praktyk lub staży zawodowych 

Uczestniczące w badaniu szkoły zawodowe wypowiedziały się na temat zakresu programów 
staży lub praktyk odnosząc się do współpracy z 414 pracodawcami. Według opinii szkół, programy 
te najczęściej zawierały treści edukacyjne (409) oraz cele edukacyjne (395), które powinien osiągnąć 
praktykant lub stażysta. Można przypuszczać, że za opracowanie tych elementów w największym 
stopniu odpowiadały szkoły, stąd wysoki udział ich wskazań. Rzadziej szkoły potwierdzały 
uwzględnienie pozostałych elementów, w szczególności obligatoryjnych zasad dotyczących 
wyposażenia stanowiska pracy, których opracowanie w większym stopniu dotyczyło pracodawców 
organizujących praktyki i staże. Wskazane opinie szkół mogą wynikać z niedostatecznej wymiany 
informacji dotyczących zakresu programów praktyk i staży z pracodawcami (rys. 20). 

Rysunek 20. Ocena zakresu programów praktyk lub staży zawodowych przez szkoły, realizowanych u danego pracodawcy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół o 414 pracodawcach). 

Z badania, przeprowadzonego na próbie 123 pracodawców, wynika relatywnie niższy poziom 
ich wiedzy o zakresie programów (niż w przypadku szkół). Świadczy o tym zarówno udział 
pracodawców twierdzących, że takie programy nie zostały opracowane, (z tego względu 13 
pracodawców wskazało, że pytanie o zakres tych programów ich nie dotyczy) jak i wyższa skłonność 
do wskazywania brakujących elementów programów. Niedostateczna wiedza pracodawców 
o obligatoryjnej i weryfikowanej zawartości programów staży i praktyk wynika z faktu, że to szkoły 
były odpowiedzialne za opracowanie programu staży lub praktyk, stąd też posiadają największa 
wiedzę na temat jego zawartości. W przeciwieństwie do szkół, pracodawcy najczęściej wskazywali na 
uwzględnienie w programach harmonogramów realizacji praktyk i staży (rys. 21). Pracodawcy 
powinni współpracować z dyrektorami szkół / nauczycielami przy opracowywaniu programów 
praktyk i staży. Należy podkreślić, że zakres tej współpracy był dowolny i mógł również ograniczać się 
do akceptacji programu przedłożonego przez szkołę. 

Rysunek 21. Ocena zakresu programów praktyk lub staży zawodowych przez pracodawców, realizowanego u nich 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=123. 
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Ocena zaangażowania pracodawców w tworzenie programu praktyk lub staży zawodowych 

Szkoły zostały również poproszone o opinię, czy pracodawcy angażowali się w tworzenie 
programów praktyk lub staży. Według oceny szkół – 74,4% pracodawców brało udział w tworzeniu 
programów, a 24,0 nie uczestniczyło w tym procesie. Pozostałe 1,6% podmiotów gospodarczych 
według oceny szkół, nie miało opracowanego programu, a co za tym idzie kwestia udziału 
w opracowywaniu ich nie dotyczyła (rys. 22). Ocena ta budzi wątpliwości, ponieważ brak programu 
uniemożliwiłby otrzymanie dofinansowania na realizację projektu.  

Relatywnie niska ocena zaangażowania pracodawców w opracowanie programu może 
wynikać z dosłownego rozumienia zaangażowania jako czynnego udziału w pracach 
nad dokumentem. Należy jednak zaznaczyć, że za zaangażowanie w stworzeniu programu rozumie 
się również zapoznanie się z dokumentem i jego akceptację przez pracodawcę. Element ten stanowił 
warunek obligatoryjny organizacji praktyk i staży zawodowych. 

Rysunek 22. Rozkład pracodawców według ich udziału w tworzenie programu praktyk/stażu w ocenie szkół 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół o 414 pracodawcach). 

Szkoły, jak i pracodawcy zostali poproszeni o ocenę stopnia, w jakim przedsiębiorcy byli 
zaangażowani w tworzenie programów staży lub praktyk. Ocena zaangażowania pracodawców 
w opracowanie programów staży lub praktyk wystawiona pracodawcom przez szkoły była wyższa, 
niż pracodawców o sobie. Według szkół - 229 pracodawców, czyli 75% ocenianych, w wysokim 
lub bardzo wysokim stopniu angażowali się w tworzenie programów staży lub praktyk. Podobną 
ocenę o swoim stopniu czynnego udziału w tworzenie tych programów wydało 55,4% pracodawców 
(61). Jednocześnie szkoły wskazywały, że jedynie 4,6% (14) pracodawców było słabo zaangażowanych 
w przygotowanie programów staży lub praktyk. Taką samą wyraził znacznie wyższy odsetek 
pracodawców, bo aż 18% (20). (rys. 23) 

Rysunek 23. Rozkład stopnia zaangażowania w tworzenie programu praktyk/stażu zawodowego według szkół 
i pracodawców 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=43 (szkoły oceniły zaangażowanie 
305 pracodawców) oraz badania ankietowego pracodawców N=110. 

Długość trwania praktyk / stażu 

Uczestnicy staży lub praktyk, czyli uczniowie i absolwenci oraz pracodawcy i szkoły byli zapytani 
o długość trwania staży lub praktyk. Zdecydowana większość z nich stwierdziła, że staże lub praktyki 
trwały 150 godzin. Taki godzinowy wymiar podało ponad 90% uczestniczących w badaniu szkół 
i pracodawców oraz ponad 80% uczniów i absolwentów. Jest to podstawowy wymiar godzin praktyk 
lub staży obowiązujący w konkursach z RPO WŁ na lata 2014 - 2020 dla szkół zawodowych. Jedynie 
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14,7% uczniów i 17,5% absolwentów wskazało, że w ich przypadku staże lub praktyki trwały 
od 151 do 300 godzin. Wśród szkół i pracodawców taki wymiar godzin podało mniej 
niż 10% respondentów. Tylko 2 uczniów i 1 pracodawca stwierdzili, że praktyki lub staże zawodowe 
odbyły się w wymiarze 301-600 godzin. Z kolei praktyki lub staże w wymiarze 601-970 (maksymalny 
czas trwania) odbyło dwóch uczniów (rys. 24). 

Rysunek 24. Rozkład czasu trwania praktyk/stażu według absolwentów, uczniów, pracodawców oraz szkół 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=410, pracodawców N=122, uczniów N=864 oraz 
absolwentów N=246. 

Ocena długości trwania praktyk / stażu 

Następnie respondentów zapytano o długość staży lub praktyk w kontekście nabycia 
przez uczniów szkół zawodowych potrzebnych kompetencji i umiejętności. Uczestnicy w większości 
potwierdzili, że wymiar godzinowy staży oraz praktyk był wystarczający. Jedynie nieliczni, w tym 59 
(6,8%) uczniów stwierdziło, że praktyki lub staże powinny być krótsze. Jednakże ok. 8% uczniów, 
10% absolwentów oraz 18% pracodawców wyraziło opinię, że wymiar godzinowy staży/praktyk 
powinien być dłuższy niż ten, który uczestnicy odbyli (rys. 25). Zatem prawie co piąty pracodawca 
widzi potrzebę wydłużenia czasu praktyk lub staży. 

Rysunek 25. Ocena czasu trwania praktyk/stażu według absolwentów, uczniów oraz pracodawców 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego pracodawców N=123, uczniów N=862 (dwóch nie 
odpowiedziało na pytanie) oraz absolwentów N=246. 

4.2.2. Organizacja praktyk lub staży dla uczniów z niepełnosprawnościami  

Liczba szkół według sposobu uwzględnienia w projekcie uczniów z niepełnosprawnościami 

Wśród uczniów uczestniczących w praktykach lub stażach zawodowych finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego były osoby z niepełnosprawnościami. W ramach 
realizowanych projektów 23 na 47 udzielających odpowiedzi szkół uwzględniło potrzeby uczniów 
z niepełnosprawnościami w kryteriach rekrutacji do programów, natomiast 11 szkół wzięło 
pod uwagę w przystosowaniu stanowisk pracy. Jedynie jedna szkoła nie potwierdziła uwzględnienia 
niepełnosprawności uczniów w kryteriach rekrutacji, a 5 placówek nie potwierdziło zapewnienia 
stanowisk pracy przystosowanych do ich potrzeb. Wskazane odpowiedzi stanowią oceny 
pracowników szkoły określane z perspektywy czasu i nie mogą stanowić podstawy wnioskowania 
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o obligatoryjnego kryterium dostępu.  W 26 szkołach wskazano, że ze względu na brak uczniów 
z niepełnosprawnościami, nie było konieczności uwzględniania ich potrzeb w kryteriach rekrutacji 
lub dostosowywania stanowisk pracy, nie mniej nie zaprzeczono, że zostały one uwzględnione 
w projekcie (rys. 26). Wskazane odpowiedzi stanowią subiektywne oceny wskazywane 
przez pracowników szkoły. W ocenianych projektach na ogół nie brali udziału uczniowie 
z niepełnosprawnościami. Tym niemniej, w złożonych w ramach konkursów wnioskach szkoły te 
musiały zapewnić równość szans dla osób z niepełnosprawnościami, gdyby takie osoby miały 
uczestniczyć w projekcie. Inaczej wnioskodawcy nie spełnialiby kryterium dostępu. 

 

Rysunek 26. Liczba szkół według sposobu uwzględnienia w projekcie uczniów z niepełnosprawnościami 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=47 (w przypadku zapewnienia stanowisk pracy 
przystosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami w przedsiębiorstwach 2 szkoły nie odpowiedziały na to 
pytanie). 

Uwzględnienie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami w programach praktyk i staży 
zawodowych 

O szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami zapytano również uczniów 
i absolwentów oraz pracodawców. Większość respondentów (78,5% absolwentów, 80,9% uczniów, 
82,9% pracodawców) stwierdziła, że ich ten problem nie dotyczył. Jednak 19,5% absolwentów, 
15,6% uczniów oraz 5,7% pracodawców potwierdziło, że programy praktyk lub staży uwzględniały 
potrzeby osób z niepełno sprawnościami (rys. 27). Młodzież, częściej niż pracodawcy, zauważała 
trudniejszą sytuację i szczególne potrzeby kolegów z niepełnosprawnościami.  

Rysunek 27. Uwzględnienie w programach staży lub praktyk zawodowych potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego pracodawców N=123, uczniów N=861 oraz absolwentów 
N=246. 

4.2.3. Realizacja wymogów formalnych związanych z organizacją praktyk 

Weryfikacja podpisania umów z uczniami 

Na czas trwania staży/praktyk strony zaangażowane w realizację praktyk lub staży zobowiązane 
są do zawarcia pisemnej umowy. Jak wynika z odpowiedzi różnych grup respondentów, wymóg ten 
w zdecydowanej większości został zrealizowany. W przypadku szkół tylko w jednej szkole specjalnej 
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nie potwierdzono, czy takie umowy zostały podpisane z każdym uczniem. Podpisanie umowy 
potwierdza 98% absolwentów i uczniów oraz 91% pracodawców. Szkoły, które współpracowały z 414 
firmami przy organizacji staży lub praktyk stwierdziły, że u 406 pracodawców umowy z uczniami 
zostały podpisane, a jedynie w 8 przypadkach oceniono, że tego wymogu nie spełniono (rys. 28). 
Brak jednoznacznego potwierdzenia spełnienia obligatoryjnego wymogu może wynikać z faktu, że 
część osób nie pamięta podpisu umowy lub nie jest świadoma, czy w ramach wypełniania 
wymaganych dokumentów podpisała również umowę. 

Rysunek 28. Podpisanie umów z uczestnikami praktyk lub staży 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=414 (na podstawie 49 ankiet do szkół o 421 
pracodawcach), pracodawców N=123, uczniów N=864 oraz absolwentów N=246. 

Weryfikacja przedstawienia uczniom zakresu kompetencji i umiejętności, które zostaną 
zdobyte po odbyciu praktyk/ staży 

Kolejnym wymogiem formalnym było zapoznanie uczestników staży lub praktyk z zakresem 
kompetencji i umiejętności, które zdobędą w wyniku ich odbycia. Uczniowie powinni zostać 
z tym zapoznani jeszcze zanim rozpoczną staże lub praktyki. Według opinii uczniów i absolwentów 
95% z nich zostało zapoznanych z zakresem kompetencji i umiejętności, które zdobędą po odbyciu 
praktyk i staży. Wszystkie szkoły biorące udział w badaniu również potwierdziły, że ich uczniowie 
zostali zapoznani z planowanymi efektami odbycia staży praktyk. Zakres kompetencji i umiejętności, 
który powinien zostać przez uczestników praktyk lub staży nabyty, został przedstawiony 
u 100% pracodawców (rys. 29). 

Rysunek 29. Przedstawienie uczestnikom staży lub praktyk zakresu kompetencji i umiejętności, które zostaną zdobyte 

po ich odbyciu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=414 (na podstawie 49 ankiet do szkół o 421 
pracodawcach), uczniów N=863 oraz absolwentów N=246. 

Weryfikacja zapoznania uczniów z programem praktyk / staży, przepisami BHP, przepisami 
przeciwpożarowymi oraz z regulaminem stanowiska pracy 

Uczestnik staży lub praktyk poza wiedzą nt. umiejętności i kompetencji, które nabędzie 
po ich odbyciu, powinien mieć wiedzę, w jaki sposób to osiągnie, czyli zostać zapoznany 
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z ich programem. Zdecydowana większość respondentów potwierdza, że program praktyk lub staży 
został im przedstawiony. Jedynie 2% uczniów i 1% absolwentów twierdzi, że nie zostało z nim 
zapoznanych, co może wynikać z braku pewności lub niepamiętania tego faktu. 

Z kolei wszystkie przebadane szkoły potwierdziły, że kierowani na staże lub praktyki 
uczniowie zostali zapoznani z planem praktycznej nauki zawodu. Odpowiedzi pracodawców 
oraz szkół oceniających pracodawców różniły się w niewielkim stopniu. Szkoły wskazywały, że 414 
(98%) pracodawców z 421 przedstawiło uczestnikom staży lub praktyk program ich odbywania. 
W przypadku przedsiębiorców potwierdził to mniejszy ich odsetek – niespełna 88%, a co za tym idzie 
- w 15 przypadkach uczniowie nie zostali zapoznani z programem. 

Bardzo ważną kwestią, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 
odbywającym praktyki lub staże, jest zachowanie podczas ich trwania zasad, które zmniejszą ryzyko 
wystąpienia wypadków na stanowisku pracy. Dlatego konieczne jest zapoznanie uczestników zanim 
przystąpią do pracy z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi 
oraz regulaminem stanowiska pracy. Znajomość i stosowanie tych przepisów przez uczniów zwiększa 
ich bezpieczeństwo u pracodawcy. Zapoznanie z tymi regulacjami należy do obowiązków 
pracodawców. Wszyscy pracodawcy (123), którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, potwierdzili 
wywiązanie się z tego zobowiązania, tj. zapoznaniem z: przepisami BHP, przeciwpożarowymi 
oraz regulaminem stanowiska pracy. Zapoznanie z tymi wszystkimi regulacjami w niewiele mniejszym 
stopniu potwierdzają uczestnicy staży lub praktyk. Z zasadami BHP zostało zapoznanych 
99,7% uczniów i 98% absolwentów. Podobnie w przypadku przepisów przeciwpożarowych większy 
odsetek uczniów (97,8%) niż absolwentów (96,7%) potwierdza zapoznanie z tymi regulacjami. Z kolei 
w przypadku regulaminu stanowiska pracy nie potwierdza spełnienia tego obowiązku 1% uczniów 
oraz 2% absolwentów. Większy odsetek wśród uczniów może wynikać z faktu, że z czasem 
pracodawcy zaczęli przykładać większą wagę do kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy.  
W 98% szkoły potwierdziły, że w ramach projektów ich uczniowie zostali zapoznani 
przez pracodawców z przepisami BHP oraz regulaminem stanowiska pracy. Niewiele mniej – 
96% szkół potwierdza, że uczestnicy kierowani przez nich na staże lub praktyki zostali zapoznani 
z regulacjami przeciwpożarowymi. Rozbieżności między opiniami szkół a pracodawcami mogą 
wynikać z braku poinformowania placówek edukacyjnych o wypełnieniu wskazanych wymogów 
przez pracodawców. 

Kwestia zapoznania uczestników praktyk lub staży trochę się różni przy ocenie 
poszczególnych pracodawców przez szkoły. Szkoły opiniując poszczególne podmioty potwierdziły, 
że 97,1% z nich zapoznało uczniów z przepisami BHP, a jedynie 3 tego obowiązku nie wypełniło. 
Według szkół natomiast 20% pracodawców (82) nie zapoznało uczniów z przepisami 
przeciwpożarowymi, a 11% (44) z regulaminem stanowiska pracy (rys. 30).  

Wyraźnie widać, że szkoły lepiej oceniały siebie w zakresie obowiązków, które leżały po ich 
stronie, czyli opracowania programów staży lub praktyk, a gorzej pracodawców pod kątem 
obowiązków należących do nich, czyli zapoznania uczniów z regulaminem stanowiska pracy 
i przepisami przeciwpożarowymi. Pracodawcy z kolei twierdzili, że w 100% wykonali obowiązki na 
nich ciążące związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.  
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Rysunek 30. Przedstawienie uczestnikom staży lub praktyk programu, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych 
oraz regulaminu stanowiska pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt.: zapoznania uczestników 
z regulaminem stanowiska pracy u 409 pracodawców; zapoznania uczestników z przepisami przeciwpożarowymi 
u 411 pracodawców; zapoznanie uczestników z przepisami BHP u 412 pracodawców; zapoznanie uczestników z programem 
praktyk / stażu u 421 pracodawców), pracodawców N=123, uczniów N=864 oraz absolwentów N=246. 

Przedstawienie uczniom zakresu obowiązków  

Uczniowie przystępujący do staży lub praktyk powinni być zapoznani z obowiązkami 
powierzonymi im przez pracodawcę. W ocenie szkół wymóg ten został spełniony w 100%. Równie 
wysoko wg oceny szkoły wypadli pracodawcy. Uczestnicy tej formy wsparcia w zdecydowanej 
większości potwierdzili przedstawienie im zakresu obowiązków. Jedynie 2% (20) uczniów 
oraz 4% (10) absolwentów nie potwierdziło wypełnienia tego wymogu, co może wynikać 
z niepamiętania tego faktu (rys. 31). 

Rysunek 31. Przedstawienie uczestnikom staży lub praktyk zakresu obowiązków 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=406 (na podstawie 49 ankiet do szkół o 421 
pracodawcach – szkoły nie udzieliły odpowiedzi o 15 pracodawcach), pracodawców N=123, uczniów N=863 oraz 
absolwentów N=245. 
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Wskazanie uczniom stanowiska pracy 

Podobnie, jak w przypadku przedstawienia uczestnikom zakresu obowiązków – 100% 
badanych szkół oraz pracodawców przez nich ocenianych potwierdziło, że uczestnikom staży 
lub praktyk zostały wskazane stanowiska pracy. Analogicznie jak w kwestii zakresu obowiązków 
ocenionych przez pracodawców, jeden z nich nie wskazał stanowiska pracy uczniom odbywającym 
u niego praktyczną naukę zawodu (pracodawca inny niż we wcześniej wymienionym przykładzie). 
Zdecydowana większość uczniów (97,8%) i absolwentów (98%) potwierdziła spełnienie tego wymogu 
przez pracodawcę, natomiast reszta nie potwierdziła wskazania stanowiska pracy, co może 
być związane z brakiem pewności wynikającym z upływu czasu od realizacji praktyk i staży (rys. 32). 

Rysunek 32. Wskazanie uczestnikom staży lub praktyk stanowiska pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 407 pracodawców), 
pracodawców N=123, uczniów N=861 oraz absolwentów N=245. 

Zapewnienie przez pracodawców stanowiska pracy uczniom wraz z niezbędnym sprzętem, 
narzędziami i zapleczem do wykonywania pracy 

Uczeń odbywający staż lub praktykę zgodnie z wymogami powinien mieć zapewniony dostęp 
do niezbędnego sprzętu, narzędzi, materiałów oraz zaplecza do wykonywania pracy. Mając 
możliwość korzystania z takiego wyposażenia, zwiększa się szansa na efektywną naukę zawodu 
w danym przedsiębiorstwie.  

Poddawane analizie szkoły (oraz pracodawcy według ich oceny) i pracodawcy potwierdzają, 
że uczestnicy staży lub praktyk mieli zapewnione stanowiska pracy wyposażone w niezbędny sprzęt, 
narzędzia oraz zaplecze do wykonywania pracy. Opinia ta została pozytywnie zweryfikowana 
przez uczestników; potwierdziło ją 98% uczniów (850) oraz 97% absolwentów (238) (rys. 33). 

Rysunek 33. Zapewnienia przez pracodawcę stanowiska pracy uczestnikom staży lub praktyk wraz z niezbędnym 
sprzętem, narzędziami i zapleczem do wykonywania pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 410 pracodawców),  
pracodawców N=123, uczniów N=864 oraz absolwentów N=246. 
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Dostosowanie stanowiska do potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami  

Udział uczniów z niepełnosprawnościami w praktykach lub stażach zawodowych wiąże się 
z koniecznością dostosowania stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb tych osób 
uwzględniających ich stan zdrowia oraz predyspozycje psychofizyczne. 79% uczniów (685) 
oraz 78% absolwentów (193), a także 85% pracodawców (105) stwierdziło, że ich nie dotyczyła 
konieczność dostosowania stanowisk pracy, ze względu na brak takich osób wśród praktykantów 
i stażystów. Opinię, że stanowiska pracy były dostosowane do potrzeb uczestników praktyk lub staży 
z niepełnosprawnościami wyraziło 16% uczniów (138), 19,5% absolwentów (48) 
oraz ok. 10% pracodawców (12) (rys. 34). Wszyscy absolwenci oraz 93,3% uczniów ze szkół 
specjalnych potwierdzili, że ten warunek został przez pracodawców spełniony.  

Rysunek 34. Dostosowanie stanowiska pracy było dostosowane do potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami 

odbywających praktyki/staż (uwzględnienie predyspozycji psychofizycznych i stanu zdrowia) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego pracodawców N=123, uczniów N=863 oraz absolwentów 
N=246. 

Weryfikacja łącznej kwoty stypendium otrzymanego przez uczniów 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020” dla uczestników kształcenia praktycznego w miejscu pracy 
przewidziano stypendium. Jego pełna kwota jest wypłacana uczniom za każde kolejne przepracowane 
150 godzin. W przypadku odbycia praktyki lub stażu zawodowego w innym wymiarze, wysokość 
kwoty stypendium wypłaconej uczestnikowi wyliczana jest proporcjonalnie25.  

Pytanie o wysokość łącznej kwoty stypendium zostało skierowane do uczniów i absolwentów. 
Odpowiedzi udzielone przez nich nieznacznie się różniły. Z odpowiedzi uzyskanych od uczestników 
praktycznej nauki zawodu w miejscu pracy wynika, że najczęściej otrzymywali oni kwotę poniżej 
3 000 złotych. Drugą co do wielkości grupą byli uczniowie (27% uczniów), którzy twierdzili, 
że otrzymywali stypendium w wysokości 1 500-3 000 zł.  

Według oceny 30 uczniów, jak i absolwentów stypendium przez nich otrzymane było niższe 
niż 1 500 złotych. Kwotę równą 1 500 złotych otrzymało 2% uczniów (18) oraz 6% absolwentów (15). 
Tylko dwóch respondentów (1 uczeń i 1 absolwent) otrzymało wsparcie w wysokości przekraczającej 
4 500 PLN (rys. 35). 
  

                                                           
25 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. Warszawa, 6 września 2016 r. s. 51. 
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Rysunek 35. Wysokość stypendium otrzymanego przez uczestników staży lub praktyk  

Uczniowie Absolwenci 

 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=859, absolwentów N=246. 

Zapewnienie zwrotu kosztów związanych z dojazdami do pracodawcy na miejsce praktyki 
oraz zakupem odzieży roboczej 

Równie ważną kwestią jest refundacja kosztów związanych z odbywaniem staży lub praktyk. 
Odzież roboczą i środki ochronne, zgodnie z prawem zapewnia pracodawca, zatem jemu przysługuje 
refundacja takich kosztów w projekcie, chyba że część kosztów była ponoszona przez szkołę 
(wówczas był to wydatek kwalifikowany w projekcie). Wyjątkiem jest refundacja kosztów odzieży 
ochronnej uczniowi, jeśli sam ją zakupił. Wówczas  koszty powinny być rozliczane z pracodawcą. 
To pracodawcy przysługiwał w projekcie zwrot kosztów związanych z praktyką lub stażem. 
Refundacja kosztów ponoszonych przez pracodawców miała stanowić zachętę do przyjmowania 
uczniów na praktyki lub staże.  

Najczęstszymi, ponoszonymi kosztami są te związane z dojazdem do miejsca praktyk oraz 
z zakupem odzieży roboczej. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020” katalog wydatków przewidzianych w ramach 
projektu może uwzględniać m.in. te koszty w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 osobę 
odbywającą praktykę zawodową lub staż zawodowy26.  

Zapewnienie zwrotu kosztów związanych z dojazdami do pracodawcy 

W kwestii zwrotu kosztów związanych z dojazdem do pracodawcy jednoznacznie 
wypowiedziały się jedynie szkoły, z których 36 (73%) potwierdziło, że uczniowie otrzymali ich zwrot. 
W opinii szkół u 76% pracodawców przez nich ocenianych uczestnicy kształcenia praktycznego 
uzyskali wyrównanie poniesionych nakładów związanych z dojazdem do miejsca pracy. Odpowiedzi 
uzyskane od uczestników projektów oraz pracodawców różnią się od tego, co wskazały szkoły. 
Według opinii uczestników staży i praktyk zawodowych zwrot kosztów dojazdu nie dotyczył 30% 
(257) uczniów oraz 28% (68) absolwentów. Może to oznaczać, że odbywali praktyki/staże w miejscu 
zamieszkania i nie musieli dojeżdżać do innej miejscowości. Podobną opinię wyraziło 38% 
pracodawców. Zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy otrzymało 41% uczniów (357), a także 50% 
absolwentów (123). Natomiast 29% uczniów (250) stwierdziło, że nie zwrócono im kosztów dojazdu. 
Podobną opinię wyraziło 22% absolwentów (55) (rys. 36). Należy wyjaśnić, że zapewnienie uczniom 
dojazdów na miejsce praktyki lub stażu należało do zadań szkoły. 
  

                                                           
26 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. Warszawa, 6 września 2016. s. 52. 
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Rysunek 36. Zwrot uczestnikom kosztów związanych z dojazdami do pracodawcy na miejsce praktyki/stażu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 411 pracodawców), 
pracodawców N=123, uczniów N=864 oraz absolwentów N=246. 

Refundacja kosztów odzieży roboczej 

Należy podkreślić, że zakup odzieży roboczej dla uczestników staży i praktyk zaliczany był 
do kosztów kwalifikowanych projektu. Jeśli pracodawcy ponieśli koszty związane z jej zakupem, 
to zakup taki był im refundowany. W przypadku refundacji pracodawcom kosztów związanych 
z zakupem odzieży roboczej największy odsetek odpowiedzi potwierdzających ich zwrot wskazały 
szkoły (35 na 49 ankietowanych). Pozostałe szkoły nie potwierdziły refundacji, prawdopodobnie 
ze względu na brak informacji od pracodawców o dopełnieniu tego wymogu. 

Zgodnie z oceną szkół, 56% przedsiębiorców otrzymało refundację kosztów odzieży roboczej, 
a 44% pracodawców ta kwestia nie dotyczyła. Spośród badanych podmiotów gospodarczych 42,3% 
z nich wskazało, że otrzymało refundację kosztów, 37,4% respondentów zwrot nie dotyczył, a 20,3% 
oceniło, że nie otrzymało refundacji, co może wynikać z zapewnienia odzieży przez szkołę.  

Refundację zakupu odzieży roboczej pracodawcom potwierdziło 45,1% (390) uczniów oraz 
33,7% absolwentów. Zwrotu wydatków poniesionych na zakup odzieży roboczej nie potwierdza 
13,2% tych, którzy nadal się kształcą oraz 10,2% tych, którzy etap edukacji zakończyli. Z uzyskanych 
odpowiedzi wynika, że kwestia ta nie dotyczyła 43% uczniów oraz 54,5% absolwentów, co stanowi 
konsekwencję braku konieczności zapewnienie takiej odzieży w miejscu pracy, lub zapewnienia 
jej przez szkołę (rys. 37).  

Rysunek 37. Zwrot uczestnikom staży lub praktyk kosztów związanych z zakupem odzieży roboczej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 411 pracodawców), 
pracodawców N=123, uczniów N=864 oraz absolwentów N=246. 

Uczniowie, absolwenci, pracodawcy oraz szkoły zwrócili uwagę na zwrot jeszcze innych 
kosztów. Refundacje te w większości były niewielkim odsetkiem (uczniowie i absolwenci po 7%, 
pracodawcy 3%). W opinii szkół zwrot innych kosztów uczniom nastąpił u 13 (26,5%) respondentów 
oraz u 69 (13,6%) pracodawców przez nich ocenianych. Pozostali ankietowani twierdzili, że taki zwrot 
nie miał miejsca, albo że to ich nie dotyczyło. Respondenci wskazywali że mieli zapewnione 
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ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, wyposażenie, szkolenia, licencje, środki czystości, wyżywienie 
i zakwaterowanie (rys. 38). 

Rysunek 38. Zwrot uczestnikom staży lub praktyk innych poniesionych kosztów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 411 pracodawców), 
pracodawców N=123, uczniów N=788 oraz absolwentów N=246. 

Zapewnienie zwrotu kosztów zakupionych narzędzi lub materiałów eksploatacyjnych 

Pracodawców zapytano o refundację kosztów poniesionych przez nich w związku z zakupem 
narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych. Uzyskane odpowiedzi od respondentów wskazują, że 
refundację otrzymało niemal 31% pracodawców, którzy zakupili narzędzia oraz 26% pracodawców, 
którzy zakupili materiały eksploatacyjne. Około 46% respondentów stwierdziło, że taka refundacja ich 
nie dotyczyła (rys. 39). 

Rysunek 39. Zwrot uczestnikom staży lub praktyk kosztów związanych z zakupem narzędzi i materiałów eksploatacyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego pracodawców N=123. 

Wyznaczenie opiekuna praktyk / stażu oraz zakresu jego działań w zakresie oceny postępów 
uczniów 

Obowiązek wyznaczenia opiekuna praktyk lub stażu zawodowego spoczywa na pracodawcy 
i wynika z pisemnej umowy zawartej pomiędzy pracodawcą, szkołą a uczniem. Odpowiedzi udzielone 
przez wszystkie grupy respondentów wskazują, że obowiązek ten był spełniony w niemal 100%.  

W przypadku pracodawców tylko jeden twierdzi, że nie wyznaczył opiekuna uczniów 
odbywających staże lub praktyki. Z kolei uczniowie w 99% i absolwenci w 98% pozytywnie ocenili 
wypełnienie tego obowiązku przez przedsiębiorców (rys. 40). Należy wskazać, że pojedyncze braki 
potwierdzenia wyznaczenia opiekunów przez uczestników lub pracodawców nie mogą świadczyć 
o niespełnieniu obligatoryjnego kryterium realizacji staży i praktyk zawodowych. 
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Rysunek 40. Wyznaczenie opiekuna praktyk/staży przez pracodawcę 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 411 pracodawców), 
pracodawców N=123, uczniów N=864 oraz absolwentów N=246. 

Przebadani pracodawcy wskazali, że na czas praktyki lub stażu wyznaczyli łącznie 256 
opiekunów. Średnio na jednego przedsiębiorcę przypadało 2 opiekunów. Najwięcej, 
bo 80 przedsiębiorstw (67% respondentów), powierzyło funkcję opiekuna 1 pracownikowi, 
19 pracodawców  wyznaczyło dwie osoby do wsparcia stażystów lub praktykantów. 
Po 5 respondentów mianowało po trzech i czterech opiekunów. 13 pracodawców wyznaczyło od 5 
do 11 opiekunów (rys. 41).  

Rysunek 41. Liczba opiekunów staży lub praktyk wyznaczona przez pracodawcę 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego pracodawców N=120. 

Zgodnie z treścią „Wytycznych…” na jednego opiekuna praktyki lub stażu wyznaczonego przez 
pracodawcę nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykantów lub stażystów. Średnio 
na jednego opiekuna przypada 4 uczniów, co sugerowałoby, że norma jest spełniana przez 
respondentów. Wymóg ten realizuje 92 pracodawców, co stanowi 77% ogółu. W 13 przypadkach 
stosunek liczy uczestników do pracowników wynosił 1:1. W jednym przypadku było więcej 
pracowników wyznaczonych przez pracodawcę niż uczniów na praktycznej nauce zawodu. Najwięcej 
stażystów lub praktykantów na jednego opiekuna – 16 i 17 wskazano w 2 przedsiębiorstwach 
(rys. 42). 
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Rysunek 42. Liczba uczniów przypadających na 1 opiekuna staży lub praktyk wyznaczonego przez pracodawcę 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego pracodawców N=120. 

Ważnym aspektem powołania opiekuna praktyk lub staży jest jego kontakt z uczniami 
odbywającymi praktyczna naukę zawodu. Jest to istotne dla stażystów i praktykantów, ponieważ 
dzięki temu mogą uzyskać chociażby informację zwrotną na temat wykonywanej pracy. O kontakt 
z opiekunem zostało zapytanych 1 092 uczestników staży i praktyk. W zdecydowanej większości 
(po 98%) uczniowie i absolwenci potwierdzili, że taki kontakt miał miejsce. Niespełna 2% zaprzeczyła, 
że miała kontakt ze swoim opiekunem w trakcie staży i praktyk (rys. 43 ).  

Rysunek 43. Kontakt uczestników praktyk lub staży zawodowych z opiekunem w czasie ich odbywania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=852 oraz absolwentów N=240. 

Uczestników staży lub praktyk poproszono o dokonanie oceny, w jakim stopniu opiekun 
przyczynił się do zdobycia przez nich nowych umiejętności. Tylko 7,3% uczniów oraz 9,2% 
absolwentów oceniło swoich opiekunów jako w niskim lub bardo niskim stopniu pomocnych 
w zdobyciu nowych umiejętności.  83% uczniów oraz 85% absolwentów uznało, że ich opiekunowie 
byli co najmniej w wysokim stopniu przydatni do nabycia nowych kwalifikacji (rys. 44). 

Rysunek 44. Stopień, w jakim opiekun praktyk przyczynił się do zdobycia przez uczestników praktyk lub staży nowych 
umiejętności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=850 oraz absolwentów N=240. 

Do zadań opiekuna należała ocena postępów uczestników po zakończeniu praktyki lub stażu 
zawodowego. O dokonanie takiej ceny zapytano szkoły i pracodawców. Wszystkie szkoły biorące 
udział w badaniu wskazały, że 100% pracodawców oceniło uczniów poznających u nich zawód 
w praktyce. Z kolei sami pracodawcy wskazali, że w 4 przypadkach taka ocena nie miała miejsca. 
Uzyskane wyniki wskazują, że w zdecydowanej większości pracownicy wybrani przez pracodawców 
na opiekunów wywiązali się ze swojego obowiązku (rys. 45). 
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Rysunek 45. Ocenienie postępów uczestników staży lub praktyk przez opiekuna po ich zakończeniu  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 410 pracodawców) oraz 
pracodawców N=122. 

Opiekunowie po dokonaniu oceny uczestników zobowiązani są do przekazania jej szkole, 
z której został skierowany praktykant lub stażysta. Szkoły oraz pracodawcy wskazują, że w ponad 
95% obowiązek został przez opiekunów wypełniony. Szkoły wskazały, że tylko w jednej z nich 
był przypadek, gdzie ocena nie została dostarczona i miało to miejsce u 3 pracodawców. Prawie 
96% pracodawców potwierdziło, że opiekunowie przez nich wyznaczeni ocenę dostarczyli do szkoły. 
Oceny nie przekazało 2,5% badanych pracodawców, a 1,7% twierdzi, że ten obowiązek ich 
nie dotyczył (rys. 46). 

Rysunek 46. Przekazanie szkole oceny postępów uczestników staży lub praktyk przez opiekuna po ich zakończeniu  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 410 pracodawców) oraz 
pracodawców N=118. 

Weryfikacja przekazania uczniom dokumentów potwierdzających udział w praktykach 
lub stażach 

Poza przekazaniem oceny do szkoły, opiekunowie niezwłocznie po zakończeniu praktyk 
lub staży zobowiązani są do wydania dokumentu potwierdzającego ich odbycie przez uczniów. 
W dokumencie tym powinny się znaleźć następujące informacje: data rozpoczęcia i zakończenia 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, cel i program, opis wykonywanych zadań, opis nabytych 
kompetencji i umiejętności oraz ocena praktykanta lub stażysty27. Prawie 94% uczniów 
i absolwentów potwierdziło otrzymanie od opiekuna dokumentu poświadczającego odbycie stażu 
lub praktyki. Niemal 92% szkół stwierdziło, że ucząca się u nich młodzież otrzymała od pracodawcy 
taki dokument. Jednocześnie szkoły wskazały, że prawie 7% pracodawców przez nich ocenianych 
tego obowiązku nie spełniło. Być może szkoły nie miały pełnej wiedzy w tej kwestii, gdyż niektórzy 
uczniowie odbywali staże i praktyki po ukończeniu szkoły, w związku z czym placówki oświatowe nie 
otrzymały zwrotnych informacji o otrzymaniu takich dokumentów. Sami pracodawcy w swojej ocenie 
realizacji tego zadania wypadli najsłabiej, ponieważ 10% pracodawców przyznało się do niewydania 
uczestnikom potwierdzenia odbycia praktyk lub staży (rys. 47).  
  

                                                           
27 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Warszawa, 1 stycznia 2018. str. 53 
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Rysunek 47. Otrzymanie po zakończeniu praktyk lub staży dokumentu potwierdzającego ich odbycie przez uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 393 pracodawców), 
pracodawców N=120, uczniów N=864 oraz absolwentów N=246. 

Weryfikacja przekazania szkole sprzętu wykorzystywanego podczas praktyk lub staży 
u pracodawcy 

Dodatkowo zapytano szkoły, czy po zakończeniu przez ich uczniów staży i praktyk otrzymały 
od pracodawców sprzęt zakupiony w ramach projektu. Otrzymanie sprzętu potwierdziło 8 szkół, 
co stanowiło 16,3% respondentów, podobna liczba szkół nie potwierdziła przekazania sprzętu, 
co może wynikać z braku pewności co do konieczności jego przekazania. Największą grupę stanowiły 
szkoły i oceniani przez nich pracodawcy, którzy stwierdzili, że przekazanie sprzętu ich nie dotyczy. 
(rys. 48). 

Rysunek 48. Otrzymanie od pracodawcy sprzętu zakupionego w ramach projektu po zakończeniu praktyk lub staży 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N =49 (opinie szkół nt. 406 pracodawców). 

Powołanie kadry zarządzającej projektem oraz jej zaangażowanie w nadzór nad realizacją 
praktyk / staży 

Obligatoryjnym elementem organizacji projektu jest powołanie koordynatora odpowiedzialnego 
za jego realizację. Wśród 49 ankietowanych szkół tylko jedna nie potwierdziła wyznaczenia 
koordynatora, co może wynikać z faktu, że został on wyznaczony przez beneficjenta, czyli starostwo 
powiatowe (rys. 49). 

Rysunek 49. Liczba szkół według powołania koordynatora praktyk/stażu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49. 

Koordynator sprawuje ogólny nadzór nad realizacją projektu, a więc do jego zadań należy 
też angażowanie się w przebieg staży lub praktyk uczniowskich. Szkoły twierdzą, że uczniowie 
odbywający staże lub praktyki w sumie u 409 pracodawców mieli w czasie ich trwania kontakt 
z koordynatorami. Według szkół koordynatorzy mieli również kontakt z opiekunami praktyk/staży po 
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stronie pracodawców. Kontakt między koordynatorami a opiekunami praktyk lub staży dotyczył 
400 pracodawców, a jedynie w 8 przypadkach takiego kontaktu zabrakło (rys. 50). 

Rysunek 50. Zaangażowanie koordynatora w przebieg praktyk lub staży u pracodawców według oceny szkoły 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 ( opinia o kontakcie koordynatora z uczniami 
w czasie praktyk/stażu u 409 pracodawców oraz opinia nt. kontaktu koordynatora z opiekunem praktyk 
u 408 przedsiębiorców). 

Odpowiedzi szkół dotyczące zaangażowania koordynatorów w przebieg staży lub praktyk zostały 
skonfrontowane z opiniami ich uczestników, czyli absolwentami i uczniami. Nie wszyscy uczestnicy 
potwierdzili, że w czasie staży lub praktyk mieli kontakt z koordynatorami ze swoich szkół. 
Potwierdziło to 85% absolwentów i uczniów. Pozostali stwierdzili, że takiego kontaktu w czasie staży 
lub praktyk nie mieli. (rys. 51) 

Rysunek 51. Pomoc ze strony szkoły uczestnikom w czasie praktyk lub staży (kontakt z koordynatorami) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego pracodawców uczniów N=862 oraz absolwentów N=246. 

 

4.3. Ocena jakości praktyk lub staży  

Ocena stanowisk pracy uczniów pod względem nowoczesności i kompleksowości 
wyposażenia oraz dostępności do niezbędnych narzędzi do wykonywania pracy 

Wpływ na przebieg staży i praktyk oraz ich jakość z pewnością ma wyposażenie, a dokładniej 
jego nowoczesność i kompleksowość oraz dostęp do niezbędnych sprzętów. Poprzez korzystanie 
z nowoczesnego sprzętu praktykanci i stażyści mają możliwość nauczenia się jak najwięcej w ramach 
zawodu. O ocenę stanowiska pracy pod kątem nowoczesności i kompleksowości poproszono 
uczestników kształcenia praktycznego oraz szkoły. Najwyższy odsetek pozytywnie oceniających 
(wysoko lub bardzo wysoko) stanowiska był wśród szkół - niemal 94%. Pozostałe 3 (czyli 6%) szkoły 
uznały wyposażenie stanowisk za dostatecznie nowe i kompletne. Z kolei stanowiska pracy 
u poszczególnych pracodawców w 90,5% zostały uznane za nowoczesne i kompleksowe w wysokim 
lub bardzo wysokim stopniu. Pozostałe niespełna 10% pracodawców miało w ocenie szkół 
dostateczne miejsca pracy dla praktykantów i stażystów. Prawie 84% uczniów i ponad 
87% absolwentów wysoko lub bardzo wysoko oceniało wyposażenie stanowisk pod kątem 
nowoczesności oraz kompleksowości. Miejsca pracy były dostatecznie wyposażone według 
12,5% uczniów oraz ponad 8% absolwentów. Niska lub bardzo niska ocena została wystawiona 
przez 2,3% nadal kształcących się w szkole oraz przez 1,2% przez tych, co już ją zakończyli (rys. 52).  
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Rysunek 52. Ocena stanowiska pracy uczestników staży lub praktyk pod względem nowoczesności i kompleksowości 
wyposażenia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 409 pracodawców), uczniów 
N=864 oraz absolwentów N=246. 

Podobnie jak w przypadku wyposażenia stanowisk pod względem nowoczesności i kompleksowości, 
tak w przypadku dostępu do sprzętów, narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy ocena szkół była 
wyższa niż uczniów i absolwentów. Pozytywnie dostęp do sprzętów i narzędzi oceniło 98% szkół, 
a dostatecznie 2% (1 szkoła). Według szkół 95,6% ocenionych przez nie pracodawców zapewniło 
uczniom dostęp w stopniu wysokim lub bardzo wysokim, a pozostałe 4,4% na poziomie 
dostatecznym. Większy odsetek absolwentów (89,8%) niż uczniów (86,9%) wysoko lub bardzo 
wysoko oceniało swój dostęp do sprzętów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy. Z kolei 
niemal dwa razy większy procent uczniów (10,4%) niż absolwentów (5,3%) uznało poziom 
dostępności za dostateczny. Niska lub bardzo niska ocena dostępu do sprzętów i narzędzi została 
wystawiona przez 1,1% kształcących się w szkołach kierujących na staże i praktyki oraz przez 1,6%, 
którzy edukację tam już zakończyli. Pozostałe osoby uznały, że kwestia swobodnej dostępności 
do sprzętów ich nie dotyczyła (rys. 53). 

Rysunek 53. Ocena dostępu uczestników staży lub praktyk do sprzętów, narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 409 pracodawców), uczniów 
N=863 oraz absolwentów N=246. 

Ocena zgodności zadań wykonywanych w trakcie praktyk / staży z programem  

O jakości odbywanych praktyk i staży może świadczyć również zgodność zakresu wykonywanych 
zadań z programem. Szkoły miały na ten temat najlepszą opinię, bowiem wszystkie uznały, 
że zgodność ta była na wysokim lub bardzo wysokim poziomie. Interesujące, że te same szkoły 
wskazały, iż w 17 ocenianych przez nich pracodawców zadania uczniów były zgodne z programem 
w dostatecznym stopniu. W przypadku pozostałych pracodawców zbieżność czynności 
wykonywanych z programem była w wysokim lub bardzo wysokim stopniu zbieżna. Również 
w przypadku uczniów i absolwentów najwięcej było wskazań na dużą i bardzo dużą zgodność zakresu 
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z programem. Większy odsetek absolwentów (85,8%) niż uczniów (82,4%) wysoko lub bardzo wysoko 
oceniło poziom zgodności swoich zadań z programem stażu lub praktyki. Negatywne oceny zgodności 
wystawiło 5,7% uczniów oraz 5,3% absolwentów. Pozostali uczestnicy praktyk i staży ocenili stopień 
zbieżności wykonywanych czynności z programem jako dostateczny (rys. 54). 

Rysunek 54. Stopień zgodności zadań wykonywanych w trakcie praktyk / staży z programem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 410 pracodawców), 
pracodawców N=121, uczniów N=860 oraz absolwentów N=246. 

Ocena zgodności zadań wykonywanych w trakcie praktyk / staży z umiejętnościami uczniów 

Istotną kwestią jest również zgodność zadań wykonywanych przez uczestników staży i praktyk 
z posiadanymi umiejętnościami. 86,2% ankietowanych pracodawców oceniło jako wysoki (41,5%) 
lub bardzo wysoki (44,7%) poziom zgodności zadań z umiejętnościami praktykantów i stażystów. 
Pozostałe niespełna 14% pracodawców stwierdziło, że stopień zbieżności zlecanych zadań 
z umiejętnościami uczestników praktyk i staży był dostateczny (rys. 55). 

Rysunek 55. Ocena zgodności zadań wykonywanych w trakcie praktyk / staży z umiejętnościami uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego pracodawców N=123. 

Ocena przygotowania uczniów do pracy wykonywanej podczas praktyk / stażu 

Pracodawcy zostali poproszeni również o dokonanie oceny przygotowania uczniów do wykonywanej 
pracy w trakcie staży i praktyk. Ponad 81% przedsiębiorstw dobrze lub bardzo dobrze oceniło 
przygotowanie swoich praktykantów lub stażystów. Odmiennego zdania, tj. uczniowie odznaczali się 
niskim poziomem przygotowania, był 1 pracodawca. Pozostałe 18% respondentów oceniło 
przygotowanie uczniów jak dostateczne (rys. 56). 

Rysunek 56. Stopień przygotowania uczniów do pracy wykonywanej podczas praktyk lub staży 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego pracodawców N=122. 
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Uczniów i absolwentów poproszono o opinię na temat przydatności wiedzy przekazywanej w szkole 
podczas praktyk lub staży. Zdecydowana większość absolwentów (82,5%) oraz uczniów (79,3%) 
uznała, że wiedza zdobyta w szkole była przydatna podczas praktyk lub staży w wysokim lub bardzo 
wysokim stopniu. Jedynie 6% stażystów i praktykantów uznało, że wiedza nabyta w trakcie nauki 
w niskim lub bardzo niskim stopniu przydała im się podczas staży lub praktyk. Pozostałe 
14,4% uczniów oraz 11,4% absolwentów oceniło przydatność tej wiedzy na poziomie 
dostatecznym(rys. 57). 

Rysunek 57. Stopień przydatności wiedzy zdobytej w szkole podczas praktyk lub staży 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego absolwentów N=246 oraz uczniów N=864. 

Ocena przydatności wiedzy zdobywanej w szkole do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie 

Dodatkowo poproszono absolwentów oraz pracodawców, aby ocenili przydatność wiedzy zdobytej 
w szkole do podjęcia pracy w zawodzie w przyszłości. Zdecydowanie lepiej użyteczność tej wiedzy 
została oceniona przez przedsiębiorców niż byłych uczniów. Ponad 70% pracodawców uznało, 
że kwalifikacje i umiejętności wyniesione ze szkoły w wysokim lub bardzo wysokim stopniu 
będą pomocne przy podjęciu w przyszłości pracy w zawodzie. Odmiennego zdania jest 
4% respondentów. Z kolei 25,2% przedsiębiorców uznało, że wiedza ta będzie przydatna w przyszłości 
na dostatecznym poziomie. W przypadku absolwentów rozkład odpowiedzi znacząco się różni. 
Jedynie 30% absolwentów dostrzegło, że wiedza nabyta w szkole będzie w wysokim lub bardzo 
wysokim stopniu przydatna do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie. Najwięcej - 
 60% absolwentów uznało, że kwestia użyteczności wiedzy w znalezieniu pracy w zawodzie 
w przyszłości ich nie dotyczy. Niespełna 4% ankietowanych uważa, że wiedza jest mało przydatna 
w poszukiwaniu pracy w zawodzie. Pozostała część odpowiedzi wskazuje, dostateczną przydatność 
umiejętności wyniesionych ze szkoły w poszukiwaniu pracy w zawodzie (rys. 58). 

Rysunek 58. Stopień przydatności wiedzy zdobywanej w szkole do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego pracodawców N=123 oraz absolwentów N=245. 

Ocena satysfakcji z odbytej praktyki lub stażu, organizacji oraz efektywności wykorzystania 
czasu pracy 

Równie istotną kwestią jest satysfakcja z odbytego stażu lub praktyki. O ocenę jej poziomu zostały 
poproszone wszystkie grupy respondentów. Uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej 
usatysfakcjonowaną grupą były szkoły oraz pracodawcy przez nie ocenieni. Niemal 88% szkół 
wskazało, że ich poziom zadowolenia był bardzo wysoki, a pozostałe że wysoki. W przypadku 
pracodawców ocenianych przez szkoły u 97% satysfakcja z zakończonych staży i praktyk 
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była minimum na wysokim poziomie. Pozostałe niespełna 3% pracodawców zostało pod tym 
względem ocenionych dostatecznie. Co najmniej wysoki stopień zadowolenia z odbytej praktyki 
lub stażu występował u prawie 90% absolwentów i niemal 88% uczniów. Satysfakcję 
na dostatecznym poziomie deklarowało niemal 7% absolwentów oraz 9,4% uczniów. Pozostali 
przedstawiciele tych dwóch grup respondentów wskazali, że ich zadowolenie było na niskim 
lub bardzo niskim poziomie (rys. 59). 

Rysunek 59. Ocena satysfakcji z odbytej praktyki lub stażu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 410 pracodawców), uczniów 
N=864 oraz absolwentów N=246. 

Respondenci zostali poproszeni również o dokonanie oceny staży lub praktyk pod względem 
organizacji czasu pracy. Podobnie jak w przypadku oceny poziomu satysfakcji, tak i tu szkoły 
wystawiły lepszą ocenę. Wszystkie oceniały wysoko (10,2%) lub bardzo wysoko (89,8%) organizację 
czasu pracy. Jedynie u 8 pracodawców ta ocena wystawiona przez szkoły była dostateczna. Wysoką 
i bardzo wysoką ocenę rozplanowania czasu pracy w czasie kształcenia praktycznego u pracodawcy 
wystawiło 86,6% uczniów oraz 89,8% absolwentów, a dostateczną odpowiednio 9,4% i 7,4%. 
Pozostali uczniowie i absolwenci uznali, że poziom organizacji czasu był co najwyżej niski (rys. 60). 

Rysunek 60. Ocena organizacji czasu pracy w czasie praktyki lub stażu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 409 pracodawców), uczniów 
N=864 oraz absolwentów N=245. 

Przez uczniów, absolwentów oraz szkoły została również oceniona efektywność czasu pracy w trakcie 
praktyk lub stażu. Wydajność czasu pracy została najlepiej oceniona przez szkoły (wysoko – 
18,4%, bardzo wysoko – 81,6%). Szkoły oceniające poszczególnych pracodawców zauważyły, 
że w zdecydowanej większości (97,8%) staż lub praktyka u nich odbywana cechowała się wysoką lub 
bardzo wysoką efektywnością. Jednak u 2 pracodawców (0,25%) produktywność praktyk lub staży 
oceniono na poziomie niskim, a u pozostałych 8 była na dostatecznym. Uczniowie (86,46%) oraz 
absolwenci (86,94%) również ocenili na wysokim lub bardzo wysokim efektywność czasu pracy u 
pracodawcy przyjmującego na kształcenie praktyczne. Niewiele ponad 9% respondentów jednej i 
drugiej grupy wskazało na dostateczną wydajność czasu pracy w miejscu odbywania staży lub 
praktyk. Na niski lub bardzo nisko poziom efektywności wskazało 4,5% uczniów oraz 3,7% 
absolwentów (rys. 61). 
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Rysunek 61. Ocena efektywności wykorzystania czasu pracy podczas praktyk lub stażu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 408 pracodawców), uczniów 
N=864 oraz absolwentów N=245. 

4.4. Ocena korzyści wynikających z realizacji staży i praktyk zawodowych 
oraz współpracy szkół i pracodawców 

Ocena stopnia wpływu praktyk i staży na wzrost wiedzy oraz umiejętności praktycznych 
uczniów  

Oczekiwanym, kluczowym efektem realizacji praktyk i staży zawodowych było podniesienie wiedzy 
oraz doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów. Najwyższe oceny wpływu staży i praktyk 
na wiedzę i umiejętności uczniów wskazywały najczęściej szkoły oceniające poszczególnych 
pracodawców. Na wysoki lub bardzo wysoki wpływ praktyk i staży szkoły wskazały w przypadku 
93,4% pracodawców (373 podmiotów gospodarczych). Niewiele niższa ocena praktyk lub staży 
zawodowych została określona przez uczniów i absolwentów. Wysoką lub bardzo wysoką 
przydatność kształcenia u pracodawców wykazało 85,2% uczniów (735) oraz 84,1% badanych 
absolwentów (207). Takie wyniki świadczą o wysokim poziomie efektywności praktyk i staży 
zawodowych w podnoszeniu wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów szkół zawodowych (rys. 
62). 

Rysunek 62. Ocena stopnia wpływu praktyk lub staży zawodowych na wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=861, absolwentów N=246 oraz szkół N=49=49 
(opinie szkół nt. 409 pracodawców). 

Przydatność praktyki i stażu do weryfikacji wyobrażeń o wybranym zawodzie  

Istotną wartością dodaną kształcenia u pracodawców jest możliwość poznania realiów pracy 
w wybranym zawodzie. Zarówno badani uczniowie, jak i absolwenci szkół zawodowych w większości 
twierdzili, że realizacja praktyk i staży u pracodawców pozwoliła na zweryfikowanie wyobrażeń 
o wybranym przez siebie zawodzie. Wskazuje na to wysoki udział uczniów (86%) oraz absolwentów 
(87%) potwierdzających przydatność kształcenia u pracodawców, do weryfikacji wyobrażeń 
o zawodzie (rys. 63). 
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Rysunek 63. Ocena przydatności praktyk i stażu do weryfikacji wyobrażeń o wybranym zawodzie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=862 i absolwentów N=246.  

Ocena poziomu zadowolenia z wyboru szkoły i profilu kształcenia  

Kolejnym zagadnieniem, do którego odnieśli się absolwenci i uczniowie odbywający staż i praktyki, 
była ocena poziomu zadowolenia z wyboru szkoły i profilu kształcenia. W oparciu o zakres 
wykonywanych zadań, doświadczenia zdobyte w praktyce, wymagania stawiane przez pracodawcę 
oraz wyposażenie stanowiska pracy. Blisko 88% badanych absolwentów szkół zawodowych, którzy 
uczestniczyli w praktykach lub stażach zawodowych jest co najmniej zadowolonych z wyboru szkoły 
i profilu kształcenia. Niewiele mniejszy odsetek ankietowanych uczniów (85%) wskazał wysoki 
lub bardzo wysoki poziom zadowolenia z wyboru szkoły (rys. 64).  

Rysunek 64. Ocena poziomu zadowolenia z wyboru szkoły i profilu kształcenia  

Uczniowie 
Absolwenci 

  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=862 i absolwentów N=246.  

Analizując rozkład ocen poziomu zadowolenia z wyboru szkoły i profilu kształcenia według profili 
kształcenia, można wskazać, że wysoki lub bardzo wysoki poziom zadowolenia był wykazywany 
wśród uczniów kształcących się w klasach o profilu: technik żywności i usług żywienia 
(64 na 66 badanych w danym kierunku), technik pojazdów samochodowych (48 na 54 badanych), 
technik ekonomista (34 na 36 badanych), technik elektronik (30 na 33 badanych), mechanik 
pojazdów samochodowych (15 na 17 badanych). Największym zadowoleniem z profilu kształcenia 
wśród absolwentów (na podstawie liczby wysokich i bardzo wysokich ocen zadowolenia) cieszyły się 
kierunki kształcenia: technik hotelarstwa (22 na 25 badanych), technik geodeta (15 na 17 badanych), 
a także technik mechatronik (17 na 17 badanych). 

Ocena skłonności do zatrudnienia uczniów na podstawie złożonych przez pracodawców ofert 
pracy  

Jedną z korzyści organizacji staży i praktyk przez pracodawców jest możliwość weryfikacji, 
umiejętności oraz predyspozycji do wykonywania określonego zawodu przez potencjalnie przyszłych 
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pracowników. Wymiernym efektem praktyk i staży zawodowych mogą być oferty pracy złożone 
uczniom szkół zawodowych przez pracodawców. Analizując liczbę propozycji deklarowanych przez 
przedsiębiorców, należy wskazać na przeciętną skłonność do zatrudniania stażystów i praktykantów. 
Zgodnie z odpowiedziami udzielanymi przez pracodawców, propozycji pracy nie złożyło 69 
podmiotów (57% badanych). W przypadku 50 pracodawców (41% badanych), oferty zostały złożone 
maksymalnie 5 osobom przyjętym na staż lub praktykę. Zaledwie dwa podmioty wyraziły chęć 
zatrudnienia powyżej 10 osób. W efekcie, propozycję pracy otrzymało 261 uczniów (30% badanych) 
oraz 78 (32%) absolwentów szkół zawodowych (rys. 65). 

Rysunek 65. Propozycje ofert pracy według odpowiedzi pracodawców oraz uczniów i absolwentów 

Liczba złożonych ofert pracy  
deklarowanych przez pracodawców 

Propozycje ofert pracy  
według odpowiedzi uczniów i absolwentów 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=864, absolwentów N=246 i pracodawców 
N=122.  

Rozpatrując czynniki, które mogły mieć wpływ na zwiększenie szans na zatrudnienie u pracodawcy 
organizującego praktykę lub staż, odniesiono się do długości praktyki lub stażu, roku oraz profilu 
kształcenia.  

Ze względu na wysoką reprezentację uczniów i absolwentów realizujących praktyki i staże 
u pracodawców w wymiarze 150 godzin, trudno zweryfikować przypuszczenie o wpływie długości 
kształcenia u pracodawcy na wielkość szans otrzymania oferty pracy. Zarówno w przypadku uczniów, 
których czas praktyk trwał 150 jak i do 300 godzin, propozycję zatrudnienia otrzymało około 
30% uczniów realizujących zajęcia w podanym wymiarze godzin. Odpowiedzi absolwentów wskazują, 
że wzrost długości trwania praktyk lub staży w niewielkim stopniu wpływał na skłonność 
pracodawców do oferowania zatrudnienia. Wśród absolwentów, którzy odbywali praktyki 
w wymiarze 150 godzin, propozycję pracy otrzymało 30% (61 osób na 203), natomiast w przypadku 
absolwentów, których czas praktyk trwał od 151 do 300, analogiczny odsetek wyniósł 40% (17 na 43 
osoby) (rys. 66). 
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Rysunek 66. Propozycje pracy według odpowiedzi uczniów i absolwentów w podziale na liczbę godzin praktyki lub stażu 

Uczniowie Absolwenci 

  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=864 i absolwentów N=246 

Długość kształcenia nie różnicowała znacząco liczby złożonych ofert pracy. Jedynie w przypadku 
uczniów można wnioskować, że wraz z długością kształcenia wzrastała liczba propozycji zatrudnienia 
o czym świadczy blisko 37% udział stażystów uczęszczających do 4 klas, którym złożono oferty pracy. 
W przypadku stażystów i praktykantów klas 3. odsetek ten wyniósł zaledwie 29%. Odwrotna 
zależność charakteryzowała liczba absolwentów. Wraz ze wzrostem lat kształcenia, udział uczniów, 
którym złożono oferty pracy zmniejszał się. Na 36 absolwentów, którzy odbywali praktyki w 4 roku 
kształcenia zawodowego oferty pracy otrzymało zaledwie 9 osób (rys. 67). 

Rysunek 67. Propozycje pracy według odpowiedzi uczniów i absolwentów w podziale na długość kształcenia 
zawodowego 

Uczniowie Absolwenci 

  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=863 i absolwentów N=246  

Okazuje się, że czynnikiem najsilniej różnicującym poziom skłonności pracodawców do składania 
ofert pracy praktykantom i stażystom jest kierunek ich kształcenia. Na rys. 65 przedstawiono liczbę 
ofert pracy złożonych badanym uczniom i absolwentom według kierunków kształcenia. Odnosząc się 
do wartości względnych, należy wskazać, że najwyższym popytem na młodych pracowników, wśród 
kierunków kształcenia, wyróżniał się technik mechanik (10 na 12 badanych otrzymało ofertę pracy). 
Kolejne miejsca zajęły zawody związane z gastronomią, hotelarstwem oraz turystyką. Zgodnie 
z odpowiedziami udzielanymi przez absolwentów, największym udziałem praktykantów i stażystów 
z ofertami pracy charakteryzowali się absolwenci kształcenia w kierunku technik mechatronik (11 
na 17 otrzymało ofertę pracy) (rys. 68). 
  

512 88 

2 

1 

221 39 
1 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

150 151-300 301-600  601-970  

Długość praktyki / stażu [godz.] 

142 
26 

0 0 

61 
17 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

150 151-300 301-600  601-970  

Długość praktyki / stażu [godz.] 

36 
171 354 42 

10 
82 143 25 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1 2 3 4 

Rok kształcenia 

7 134 27 

2 

4 63 9 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1 2 3 4 

Rok kształcenia 



61 

Rysunek 68. Propozycje pracy według odpowiedzi uczniów i absolwentów w podziale na kierunki kształcenia 
o największym udziale ofert pracy 

Uczniowie Absolwenci 

  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=864 i absolwentów N=246  

Chęć podjęcia pracy przez uczniów u pracodawcy 

W celu identyfikacji czynników wpływających na chęć uczniów i absolwentów do podjęcia pracy 
przeanalizowano rozkład odpowiedzi respondentów według kategorii odpowiedzi na pytania 
dotyczące nowoczesności stanowiska pracy, wpływy praktyk lub staży na podniesienie posiadanych 
umiejętności i wiedzy, kierunku kształcenia oraz poziomu zadowolenia z kierunku kształcenia. 
Analizując wpływ nowoczesności stanowiska pracy na chęć podjęcia zatrudnienia w danym miejscu 
w przyszłości można zaobserwować, że wraz z lepszą opinią na temat wyposażenia rośnie wola 
podjęcia pracy u pracodawcy przez uczniów. Na 5 uczniów mających bardzo złe zdanie 
o wykorzystywanym sprzęcie, tylko 20% (1) chciałoby podjąć w danym miejscu pracę. W przypadku 
niskiej oceny ta zależność jest niezauważalna, bowiem tylko 13,3% spośród 15 praktykantów 
i stażystów wyraziło taką chęć. Kolejno przy ocenie nowoczesności stanowiska dostatecznej, wysokiej 
oraz bardzo wysokiej udział uczniów wyrażających chęć pracy u danego pracodawcy wynosiła 
odpowiednio 23%, 44% oraz 65%. Najmniejszy odsetek zainteresowanych zatrudnieniem w miejscu 
odbywania praktyk lub staży był w przypadku, gdy uczniowie stwierdzili, że ocena wyposażenia 
ich nie dotyczy – aż 93% nie chce w przyszłości pracować dla tego przedsiębiorcy (rys. 69). 
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Rysunek 69. Chęć podjęcia zatrudnienia w danym miejscu w przyszłości według oceny nowoczesności stanowiska pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=862  

Kolejnym, uwzględnianym w analizie czynnikiem, jest ocena podniesienia własnych umiejętności 
i wiedzy podczas odbywanych praktyk. Można zauważyć, że im lepsza ocena umiejętności i wiedzy 
po kształceniu praktycznym, tym większy jest odsetek uczniów zainteresowanych podjęciem 
zatrudnienia w danym miejscu w przyszłości. Jedynie w sytuacji, gdy praktykanci i stażyści dostrzegali 
nisko stopień wpływu praktyk na podniesienie posiadanych umiejętności i wiedzy, żaden z nich nie 
przejawił chęci do zatrudnienia się w miejscu odbycia stażu lub praktyki. Największy odsetek (67,6%) 
przejawiających zainteresowanie zatrudnieniem się u pracodawcy przejawiali uczniowie, którzy 
bardzo wysoko ocenili wpływ staży lub praktyk na podniesienie swoich umiejętności. Z kolei 
praktykanci i stażyści, którzy twierdzili, że w wysokim stopniu czas spędzony u pracodawcy na 
praktycznej nauce zawodu w wysokim stopniu przyczynił się do doskonalenia umiejętności i wiedzy, 
w 43,7% wyrażali chęć powrotu do danego pracodawcy w przyszłości. Brak zainteresowania pracą 
w tym samym miejscu przejawiało 89,7% uczniów wskazujących, że w dostatecznych stopniu 
ich umiejętności i wiedza zwiększyłyby się po stażu lub praktyce oraz 94,4% tych, którzy oceniali 
wpływ na bardzo niski (rys. 70). 

Rysunek 70. Wpływ podniesienia posiadanych umiejętności i wiedzy po odbytej praktyce lub stażu na chęć podjęcia 
zatrudnienia w danym miejscu w przyszłości 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=861  

Czynnikiem silnie różnicującym zainteresowanie uczniów podjęciem zatrudnienia u danego 
pracodawcy jest kierunek ich kształcenia. Rysunek 71 prezentuje liczbę praktykantów i stażystów 
zainteresowanych podjęciem pracy u pracodawcy w podziale na kierunki kształcenia. Odnosząc się 
do wartości względnych, należy wskazać, że największy popyt na pracę charakteryzował 
przedstawicieli profili: technik usług fryzjerskich, technik optyk, technik kucharz, pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik, monter mechatronik, mechatronik, mechanik 
oraz mechanik motocyklowy. W przypadku tych kierunków kształcenia wszyscy ich przedstawicie 
przejawiali zamiar ponownego zatrudnienia w przyszłości w tym samym miejscu. Kolejnymi profilami 
kształcenia, których przedstawiciele w ponad 80% chcieliby w przyszłości podjąć zatrudnienie 
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u tego samego pracodawcy, są: technik geodeta, technik mechanizacji rolnictwa, technik 
mechatronik pojazdów samochodowych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

Rysunek 71. Chęć podjęcia pracy przez uczniów u pracodawcy według kierunku kształcenia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=818  

Poza kierunkiem kształcenia silny wpływ na zainteresowanie podjęciem pracy w przyszłości w miejscu 
odbywania praktyki lub stażu ma poziom zadowolenia z wyboru profilu kształcenia. 
Wraz ze wzrostem zadowolenia zwiększa się odsetek chętnych uczniów na pracę u danego 
pracodawcy. Wyjątkiem jest zadowolenie na poziomie dostatecznym, gdzie 31,2% stażystów 
i praktykantów chciałoby w przyszłości podjąć w tym samym miejscu zatrudnienie, a przy niższej 
ocenie zadowolenia (niskie) było ich 36,7%. Uczniowie o wysokim i bardzo wysokim poziomie 
zadowolenia z wyboru kierunku przejawiali zainteresowanie zatrudnieniem odpowiednio w 45,1% 
i 59,2% (rys. 72). 
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Rysunek 72. Chęć podjęcia pracy przez uczniów u pracodawcy według poziomu zadowolenia z wyboru kierunku 
kształcenia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=860  

Duży wpływ na chęć powrotu do danego pracodawcy w przyszłości ma ogólna satysfakcja z praktyki 
lub stażu u niego odbytej. Większe przejawy chęci ponownego zatrudnienia w tym samym 
przedsiębiorstwie (34,9%) były również wśród tych uczniów, którzy charakteryzowali się wysokim 
stopniem satysfakcji po zakończeniu praktyki lub stażu. Najwyższy odsetek zainteresowanych 
powrotem w przyszłości do miejsca kształcenia praktycznego wystąpił w grupie uczniów 
z najwyższym stopniem zadowolenia z zakończonych staży lub praktyk (65,8%) (rys. 73). 

Rysunek 73. Chęć podjęcia pracy przez uczniów u pracodawcy według poziomu ogólnego satysfakcji z odbytej praktyki 
lub stażu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=862  

Ocena szans na zatrudnienia po odbyciu praktyki / stażu  

Uczniów i absolwentów poproszono o dokonanie oceny, czy czas spędzony u pracodawcy 
i doświadczenie tam zdobyte zwiększyło ich szanse na podjęcie zatrudnienia. Zarówno ci, 
którzy kontynuują naukę w szkole kierującej na praktyki lub staże, oraz ci, którzy edukację 
tam już zakończyli, w zdecydowanej większości twierdzą, że teraz ich szanse są większe.  Jedynie 
8,1% uczniów (70) oraz 12,2% absolwentów (30) nie widzi pozytywnego wpływu staży lub praktyk 
na ich szanse na rynku pracy (rys. 74). 

Rysunek 74. Zwiększenie szans na zatrudnienie po odbyciu stażu lub praktyki  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego uczniów N=862 oraz absolwentów N=245. 
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Poziom zatrudnienia oraz skłonność absolwentów do podjęcia pracy w miejscu odbywania 
praktyk / staży 

Absolwentów zapytano również o możliwość podjęcia zatrudnienia w miejscu staży lub praktyk po ich 
zakończeniu. Tylko 8,5% absolwentów (21) pracowało u tego samego pracodawcy. Stanowiło to 
niespełna 27% deklarowanych przez absolwentów ofert pracy. Pozostałe 91,5% (225) absolwentów 
nie kontynuowało tego zatrudnienia (rys. 75).  

Rysunek 75. Zatrudnienie u tego samego pracodawcy po odbyciu staży lub praktyk 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego absolwentów N=246. 

Mimo niewielkiego odsetka absolwentów kontynuujących pracę w miejscu odbywania staży 
lub praktyk (8,5%), to większość z nich (51,3% ) przejawia zainteresowanie podjęciem w przyszłości 
zatrudnienia u tego samego pracodawcy. 48,7% nie zadeklarowało chęci powrotu do danego 
pracodawcy (rys. 76). 

Rysunek 76. Deklaracja chęci podjęcia w przyszłości zatrudnienia u tego samego pracodawcy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego absolwentów N=230. 

Absolwentów poproszono również o podanie swojego aktualnego statusu zawodowego. Większość z 
nich, bo aż 61,3% aktualnie nie pracuje, a 36,7% jest aktywna zawodowo. Największy odsetek 
badanych absolwentów (33,2%) nie pracuje, ale poszukuje zatrudnienia. Na drugim miejscu znajdują 
się ci, którzy nie pracują, ale jednocześnie dalej się uczą (25,2%). Osoby pracujące stanowią 
20,6% respondentów, a ci dodatkowo jeszcze się uczą – 16,8%. Niespełna 3% respondentów 
nie pracowało oraz nie poszukiwało zatrudnienia. Wśród respondentów były też osoby prowadzące 
własną działalność gospodarczą – 1,3% (rys. 77). 

Rysunek 77. Status zawodowy absolwentów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego absolwentów N=238. 

Absolwentów aktywnych zawodowo poproszono dodatkowo o ocenę zgodności ich pracy 
z ukończonym kierunkiem. Uzyskane odpowiedzi wskazują, że w większości zatrudnienie jest zbieżne 
z profilem kształcenia w szkole zawodowej. Tak było u 57,1% respondentów. W pozostałych 42,9% 
przypadkach wykonywany zawód różnił się od wyuczonego (rys. 78). 
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Rysunek 78. Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem kształcenia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego absolwentów N=91. 

Ocena skłonności pracodawców do zatrudnienia uczniów w zależności od długości i oceny 
praktyk lub staży 

W dalszych analizach sprawdzono wpływ czasy trwania praktyk lub staży oraz ich ocenę 
na skłonność pracodawców do zatrudniania uczniów. Wartości względne uzyskanych danych 
wskazują, że wraz z dłuższym okresem przebiegu nauki zawodu wzrastał udział procentowy osób, 
którym złożono później propozycję pracy. Ponad połowa pracodawców (60%), u których praktyki 
lub staże miały wymiar 150 godzin, nie zaoferowała zatrudnienia uczniów w przyszłości. Wśród grupy 
pracodawców o tym samym wymiarze czasu nauki zawodu pod ich nadzorem, 37,3% z nich złożyło 
ofertę 1-5 uczniom, niespełna 1% 6-10, a 1,8% więcej niż 10 osobom. Z kolei u podmiotów, u których 
staże lub praktyki trwały 151-300 godzin, tylko 2, tj. 20% nie złożyło oferty pracy. Pozostałe 
80% zaproponowało pracę 1-5 uczniom. Tylko u jednego pracodawcy wymiar czasu praktyk wynosił 
301-600 godzin i propozycje pracy zostały skierowane do 1-5 stażystów lub praktykantów (rys. 79).  

W przypadku oceny długości trwania praktyk lub staży niestety nie można zaobserwować 
podobnej korelacji. Największy odsetek ofert pracy (50%) był wśród pracodawców, którzy twierdzili, 
że uczniowie powinni mieć krótsze staże lub praktyki. Podmiot skierował je do 1-5 osób. Z kolei 
w grupie przedsiębiorców oceniających czas praktycznej nauki zawodu jako wystarczający, 40% z nich 
złożyło propozycje 1-5 osobom, 1% skierował do 6-10, a 2% powyżej 10 uczniom. Pozostałe 
57% podmiotów nie przedstawiło żadnej oferty pracy swoim praktykantom lub stażystom. 
Pracodawcy twierdzący (45,5%), że czas spędzony u nich powinien być dłuższy, skierowali swoje 
oferty do 1-5 praktykantów lub stażystów. Tym samym 54,5% z nich nie złożyło nikomu ze swoich 
podopiecznych propozycji (rys. 80). 

Rysunek 79. Pracodawcy według długości staży lub 
praktyk i liczby uczniów, którym złożono ofertę pracy 

Rysunek 80. Pracodawcy według oceny długości staży lub 
praktyk i liczby uczniów, którym złożono ofertę pracy 

  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania 
ankietowego pracodawców N=121 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania 
ankietowego pracodawców N=122 
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Identyfikacja rodzaju korzyści przedsiębiorstw z organizacji praktyk / staży zawodowych  

Badanie pozwoliło zidentyfikować korzyści, jakie przedsiębiorstwa odnoszą w wyniku organizacji 
u siebie praktyk lub staży. Jedynie 6,5% podmiotów gospodarczych twierdzi, że przyjęcie uczniów 
nie przysporzyło im żadnych profitów. Pracodawcy najczęściej wskazywali jako wartość dodaną 
nawiązanie bliższych relacji ze szkołą zawodową – 87%. Organizacja praktyk lub staży zdaniem 
72,4% przedsiębiorców przyczyniła się również do dobrego przygotowania przyszłych pracowników 
do podjęcia pracy w ich firmach. Kolejną korzyścią odczuwaną przez beneficjentów jest zapewnienie 
obsady stanowisk pracy w okresie urlopowym w danej firmie (34,1%). 6,5% przedsiębiorców 
odnotowało u siebie jeszcze inne profity w związku z przyjęciem na naukę zawodu uczniów takie jak: 
„integracja pracowników ze stażystami”, „możliwość zaprezentowania uczniom ewentualnie 
przyszłego miejsca pracy”, „świadomość przebiegu edukacji w szkole, określenie potrzeb 
szkoleniowych przyszłych pracowników, modyfikacja oczekiwań od osób pozyskiwanych do zakładu”, 
„świeże spojrzenie na procesy i procedury firmowe” oraz „zwiększenie obrotów” (rys. 81).  

Rysunek 81. Korzyści pracodawców wynikające z organizacji staży lub praktyk zawodowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego pracodawców N=123 

Identyfikacja częstotliwości, zakresu oraz planów dotyczących współpracy szkół 
z pracodawcami, poza organizacją praktyk / staży zawodowych 

Ważnym aspektem organizacji i realizacji praktyk lub staży jest współpraca między szkołami 
a poszczególnymi pracodawcami. Może być ona stricte związana z realizacją projektu finansowanego 
ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, ale też może wykraczać poza te ramy. Szkoły oraz podmioty 
gospodarcze poproszono o wskazanie, jaki charakter ma ich współpraca. Odpowiedzi udzielone 
przez respondentów nieznacznie się od siebie różnią, ale wynika z nich, że w zdecydowanej 
większości współpraca ma szerszy wymiar niż organizacja praktyki lub staże. Ponad 73% szkół 
wskazało, że zakres współpracy jest większy, a pozostałe kooperowały tylko w ramach projektu. 
Należy również zauważyć, że 65% pracodawców ocenianych przez szkoły współdziała z nimi na innych 
obszarach, a jedynie 35% tylko w tym jednym zakresie. Zdaniem samych pracodawców, w 65% 
współpraca ze szkołami jest szersza niż tylko organizacja praktyk lub staży w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020. Pozostałe 35% respondentów uważa, 
że to współdziałanie jest tylko w tym jednym obszarze (rys. 82). 
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Rysunek 82. Współpraca szkół i pracodawców poza organizacją praktyk/staży zawodowych organizowanych w ramach 
projektu finansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 410 pracodawców) 
oraz pracodawców N=123. 

Następnie poproszono respondentów, aby wskazali w jakich obszarach ta współpraca jeszcze 
przebiega. Największy odsetek szkół (67,4%) oraz pracodawców (58,5%) wskazał, że dodatkowa 
kooperacja związana jest z organizacją staży i praktyk dla uczniów wynikających z podstawy 
programowej. Najrzadziej wybierane obszary to: sponsorowanie przez pracodawców stypendiów 
dla uczniów, organizacja kursów/zajęć/szkoleń dla nauczycieli zawodu oraz organizacja staży i praktyk 
dla nauczycieli zawodu. Na drugim miejscu szkoły (32,7%) wskazały „konsultacje kierunków 
kształcenia zawodowego (np. otwarcie nowego kierunku w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
zgłaszane przez pracodawców)”. Jako dodatkowy obszar współpracy 30,6% szkół wskazało 
„konsultacje w zakresie unowocześnienia wyposażenia pracowni/warsztatów”. W 6 przypadkach 
szkoły podały jeszcze inne wymiary kooperacji z pracodawcami: sfinansowanie egzaminów 
w kwalifikacjach M 12, M 18, ufundowanie nagród dla najlepszych uczniów, sponsorowanie 
konkursów, udział w programie pt. "Otwarta firma" Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 
wycieczki dydaktyczne, wycieczki edukacyjne, wyjazd na Międzynarodowe Targi Budowlane "Budma" 
do Poznania, wyposażenie kawiarenki szkolnej oraz wyposażenie kawiarenki uczniowskiej (rys. 83.). Z 
kolei pracodawcy jako najbardziej powszechne formy dodatkowej współpracy wskazywali jeszcze: 
konsultacje programów nauczania zawodowego w szkole (14,6%) oraz konsultacje w zakresie 
unowocześnienia wyposażenia pracowni/warsztatów (14,6%). Pracodawcy (5,7%) jako inne obszary 
współdziałania wskazali: prace przy opracowaniu podstaw programowych i programów nauczania, 
zorganizowanie Open School, sprawowanie patronatu nad klasą oraz ufundowanie nagród 
dla najlepszych uczniów, promowanie zatrudnienia w przemyśle, przygotowanie materiałów 
do egzaminów, udział w ocenianiu konkursów zawodowych, współorganizowanie imprez 
i warsztatów oraz sponsorowanie nagród do konkursów (rys.84.). Ponad 26,5% szkół oraz niemal 
35% podmiotów gospodarczych nie wskazało obszarów współpracy, ponieważ nie wychodziła 
ona poza zakres organizacji praktyk i staży w ramach projektu finansowanego z RPO WŁ na lata 2014-
2020. 
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Rysunek 83. Zakres współpracy według szkół, 
poza organizacją praktyk i staży w ramach projektu ze 
środków RPO WŁ na lata 2014-2020 

Rysunek 84. Zakres współpracy według pracodawców, 
poza organizacją praktyk i staży w ramach projektu ze środków 
RPO WŁ na lata 2014-2020 

  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania 
ankietowego szkół N=49. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
pracodawców N=123. 

Do szkół i pracodawców została skierowana prośba o określenie charakteru łączącej ich 
współpracy: czy jest ona doraźna czy trwała. Trwały charakter współpracy szkoły i przedsiębiorstwa 
wiąże się ze stałym partnerstwem, a to współdziałanie jest ciągłe bądź cykliczne. Z kolei doraźna 
specyfika kooperacji oznacza, że pracodawca włącza się we współpracę ze szkołą, jednak nie jest 
ona długotrwała lub powtarzalna. Ponad 26,5% szkół oraz niemal 32% podmiotów gospodarczych 
nie określiło charakteru tej współpracy, ponieważ nie wychodziła ona poza zakres organizacji praktyk 
i staży w ramach projektu finansowanego z RPO WŁ na lata 2014-2020. Spośród oceniających 
respondentów 26 szkół oraz 59 przedsiębiorstw uznało, że współdziałanie jest ciągłe lub cykliczne. 
Doraźny charakter współpracy potwierdziło 10 szkół oraz 25 podmiotów gospodarczych. 

Rysunek 85. Charakter współpracy szkoły z 
pracodawcą 

Rysunek 86. Charakter współpracy pracodawcy ze szkołą 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie 
badania ankietowego szkół N=49. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania 
ankietowego pracodawców N=123. 
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Respondentów poproszono również o ujawnienie planów, co do dalszej współpracy, 
ale już po zakończeniu projektu finansowanego ze środków EFS. Zdecydowana większość szkół (98%) 
planuje kontynuować dotychczasową współpracę z pracodawcami, tylko jedna takiego zamiaru 
nie ma (współpraca jest związana tylko z projektem). Szkoły planują dalej współdziałać 
z poszczególnymi przedsiębiorcami w 89,2% przypadkach. Pozostałe, niespełna 11% stanowią 
przedsiębiorstwa (40), z którymi podjęto współpracę tylko w ramach projektu, oraz te (4) o szerszym 
zakresie kooperacji. Natomiast pracodawcy w 93,4% wyrazili chęć kontynuacji dotychczasowej 
współpracy. Jedynie 6,6% przedsiębiorstw nie ma takich planów, a wśród nich tylko jeden 
z respondentów współdziałał w zakresie szerszym niż projekt (rys. 87).  

Rysunek 87. Plan kontynuacji współpracy po zakończeniu projektu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego szkół N=49 (opinie szkół nt. 408 pracodawców) 
oraz pracodawców N=121. 
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5. Studia przypadków – analiza wybranych projektów 

„Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w 
Łodzi” 

Uczestnicy i beneficjenci wsparcia 

Powiat 
m. Łódź 

Liczba szkół Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi 
 
 Deklarowani przez szkoły Objęci badaniem 
Pracodawcy 1 1 
Uczestnicy 24 22 
w tym niepełnosprawni 0 0 

 

Wymogi formalno-organizacyjne w zakresie organizacji i realizowania staży zawodowych 

Szkoła i pracodawca potwierdzili opracowanie programu staży zawodowych. Został on opracowany 
przy współudziale przedsiębiorcy. Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez respondentów 
w zakresie programu stażu znalazły się wszystkie wymagane elementy. 

Ocena zakresu programów  staży zawodowych przez szkoły i pracodawców  

Zakres programu Szkoła Pracodawca 

Cele edukacyjne, które osiągnie stażysta √ √ 
Treści edukacyjne √ √ 

Zakres obowiązków √ √ 
Harmonogram realizacji stażu √ √ 

Zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy √ √ 
Procedury wdrażania do pracy √ √ 

W projekcie „Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi” 
nie brali udziału uczniowie z niepełnosprawnościami.  

Realizacja wymogów formalnych związanych z organizacją stażu 

Weryfikacja powołania koordynatora stażu oraz jego zaangażowania w nadzór nad realizacją staży  

Szkoła wyznaczyła ze swojej strony koordynatora projektu, który kontaktował się z opiekunem staży 
wskazanym przez pracodawcę oraz ze stażystami.  

Weryfikacja podpisania umowy z każdym z uczniów, zapoznania z programem staży, przepisami BHP, 
przepisami przeciwpożarowymi oraz z regulaminem stanowiska pracy 

Szkoła i pracodawca potwierdzają spełnienie tych wymogów. Natomiast 82% stażystów ma taką samą 
opinię 

Wymogi formalne Szkoła Pracodawca Uczestnicy 

podpisanie umowa z każdym z uczniów 
uczestniczącym w stażu 

√ √ 82% 

zapoznanie uczniów z programem stażu √ √ 82% 
zapoznanie uczniów z przepisami BHP √ √ 82% 

zapoznanie uczniów z przepisami 
przeciwpożarowymi 

√ √ 82% 

zapoznanie uczniów  z regulaminem stanowiska 
pracy 

√ √ 82% 
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Weryfikacja przedstawienia uczniom zakresu kompetencji i umiejętności, które zostaną zdobyte po 
odbyciu staży 

Zdecydowana większość (82%) uczniów potwierdziła, że zapoznała się z zakresem kompetencji 
i umiejętności, które osiągną po odbyciu stażu. 

Weryfikacja przedstawiania uczniom zakresu obowiązków oraz  wskazywania stanowiska pracy 

Trzy strony projektu potwierdzają przedstawienie stażystom zakresu obowiązków oraz wskazanie 
stanowiska pracy. 

Weryfikacja zapewnienia przez pracodawcę stanowiska pracy uczniom wraz z niezbędnym sprzętem, 
narzędziami i zapleczem do wykonywania pracy 

Każda z grup respondentów potwierdza, że pracodawca zapewnił uczestnikom stanowiska pracy 
wraz niezbędnym sprzętem, narzędziami i zapleczem do wykonywania pracy. 

Weryfikacja łącznej kwoty stypendium otrzymanego przez uczniów 

Wszyscy uczestnicy potwierdzają otrzymanie stypendium w kwocie 1 500 – 3 000 złotych. 

Weryfikacja zapewnienia uczniom zwrotu kosztów związanych z dojazdem do pracodawcy na miejsce 
praktyki, zakupem odzieży roboczej oraz innych poniesionych kosztów 

Pracodawca oraz szkoła potwierdzają zwrot wydatków związanych z dojazdami na miejsce stażu 
oraz zakupem odzieży roboczej. W zdecydowanej większości potwierdzają to też uczniowie 
odbywający staż. Tylko dwóch uczniów potwierdza otrzymanie zwrotu kosztów związanych z innymi 
wydatkami poniesionymi w czasie  lub staży. Pozostali uczniowie wskazali, że to ich nie dotyczyło, 
co może sugerować, że nie ponosili dodatkowych wydatków.  

Rodzaj kosztów Szkoła Pracodawca Uczestnicy 

Dojazd do pracodawcy na miejsce stażu √ √ 91% 
Zakup odzieży roboczej √ √ 95,5% 

inne -  14% 

Weryfikacja zapewniania zwrotu kosztów zakupionych narzędzi lub materiałów eksploatacyjnych  

Pracodawcy potwierdzili, że zapewniona była refundacja wydatków poniesionych na zakup narzędzi 
lub materiały eksploatacyjne. 

Weryfikacja wyznaczenia opiekuna stażu oraz zakresu jego działań w zakresie oceny postępów 
uczniów 

Należy zauważyć, że pracodawca wyznaczył 11 opiekunów stażu na 24 przyjętych stażystów, chociaż 
zgodnie z wytycznymi na taką grupę mógł wyznaczyć 4 osoby. Stosunek opiekunów do stażystów 
1:2,2 przekładał się na lepszy kontakt w trakcie stażu, większe zaangażowanie w przekazywanie 
wiedzy, uczenie nowych umiejętności, co w bardzo wysokim stopniu ocenili uczniowie.  

 Szkoła Pracodawca Uczestnicy 

Wyznaczenie opiekuna  √ √ 100% 
Liczba opiekunów - 11 - 

Kontakt z opiekunem - - 100% 
Wpływ na zdobywanie umiejętności (średnia 

ocena) 
- - 4,6 

Dokonanie oceny postępów uczniów po 
zakończeniu stażu lub  

√ √ - 

Przekazanie postępów uczniów szkole √ √ - 
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Weryfikacja przekazania uczniom dokumentów potwierdzających udział w stażach  

100% uczniów, pracodawca oraz szkoła potwierdzają przekazanie uczestnikom dokumentów 
potwierdzających udział w stażach. 

Ocena jakości staży 

Ocena stanowisk pracy uczniów pod względem nowoczesności i kompleksowości wyposażenia 
oraz dostępności do niezbędnych narzędzi do wykonywania pracy 

Szkoła ocenia bardzo wysoko stanowiska pracy uczniów pod względem nowoczesności 
i kompleksowości wyposażenia oraz dostępności do niezbędnych narzędzi do wykonywania pracy, 
a uczniowie wysoko. 

Ocena zgodności zadań wykonywanych w trakcie staży z programem 

Wszyscy respondenci ocenili, że zadania wykonywane w trakcie staży były w bardzo wysokim stopniu 
zgodne z programem. 

Ocena zgodności zadań wykonywanych w trakcie staży z umiejętnościami uczniów 

Pracodawca ocenił, że zadania wykonywane przez uczestników staży lub  były w bardzo wysokim 
stopniu zbieżne z posiadanymi umiejętnościami. 

Ocena przygotowania uczniów do pracy wykonywanej podczas stażu 

Przedsiębiorca ocenił, że przygotowanie uczniów do pracy wykonywanej podczas  praktyk lub stażu 
było na wysokim poziomie. 

Ocena przydatności wiedzy zdobywanej w szkole do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie 

Przedsiębiorca ocenił, że wiedza zdobywana w szkole będzie w wysokim stopniu przydatna 
do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie. 

Ocena satysfakcji z odbytego  stażu, organizacji oraz efektywności wykorzystania czasu pracy 

Szkoła oceniła bardzo wysoko satysfakcję z odbytego stażu, organizacji oraz efektywności 
wykorzystania czasu pracy. Podobna była ocena stażystów. 

Ocena korzyści wynikających z realizacji staży zawodowych oraz współpracy szkół i 
pracodawców 

Ocena stopnia wpływu staży na wzrost wiedzy oraz umiejętności praktycznych uczniów  

Średnia ocena uczestników projektu pod względem wpływu staży na wzrost ich wiedzy 
oraz umiejętności praktycznych jest na bardzo wysokim poziomie. Szkoła z kolei ocenia, że staże 
w wysokim stopniu przyczyniły się do nabycia nowych kompetencji. 

Identyfikacja rodzaju korzyści przedsiębiorstw z organizacji staży zawodowych  

Pracodawca współpracujący ze szkołą w ramach projektu „Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów 
Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi” dostrzega dwie korzyści płynące z przyjmowania uczniów 
na staże: dobre przygotowanie przyszłych pracowników do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie 
oraz nawiązanie bliższych relacji ze szkołą zawodową. 

Identyfikacja częstotliwości, zakresu oraz planów dotyczących współpracy szkół z pracodawcami, 
poza organizacją staży zawodowych 

Szkoła oraz pracodawca współpracują ze sobą również poza realizowanym projektem. Planują 
kontynuować współpracę po zakończeniu realizacji projektu. 
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Zakres współpracy Szkoła Pracodawca 

Organizacja staży i  dla uczniów, 
wynikających z podstawy programowej 

√ √ 

Organizacja kursów/zajęć/szkoleń dla 
uczniów 

- - 

Sponsorowanie przez pracodawców 
stypendiów 

- - 

Organizacja kursów/zajęć/szkoleń dla 
nauczycieli zawodu 

- - 

Organizacja staży i  dla nauczycieli zawodu - b.o. 
Wsparcie materialne dla szkoły ze strony 

pracodawców (np. urządzenia) 
√ - 

Konsultacje kierunków kształcenia 
zawodowego (np. otwarcie nowego 

kierunku) 
√ √ 

Konsultacje programów nauczania 
zawodowego w szkole 

√ √ 

Konsultacje w zakresie unowocześnienia 
wyposażenia pracowni/warsztatów 

- √ 

Inne - - 

Odpowiedzi uzyskane od szkoły i pracodawcy na temat zakresu współpracy w większości są ze sobą 
zbieżne. Różnią się w punktach: wsparcie materialne dla szkoły ze strony pracodawców 
(np. urządzenia) oraz konsultacje w zakresie unowocześnienia wyposażenia pracowni/warsztatów. 

Szkoła i przedsiębiorca inaczej postrzegają charakter tej dotychczasowej współpracy. Zdaniem szkoły 
jest ona doraźna, co oznacza że raz na jakiś czas pracodawca włącza się do współpracy, ale nie jest 
to cykliczne czy długotrwałe. Natomiast przedsiębiorca widzi tę współpracę jako trwałą, uważa się 
za partnera szkoły. 

 
 

„Wybieram dobry zawód” 

Uczestnicy i beneficjenci wsparcia 

Powiat powiat łęczycki 

Szkoła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima  
w Stemplewie 

 

 Deklarowani przez szkoły Objęci badaniem 

Pracodawcy 6 1 

Uczniowie i absolwenci 27 29 (11 uczniów, 18 absolwentów) 

w tym niepełnosprawni 27 29(11 uczniów, 18 absolwentów) 

Różnica w liczbie uczestników projektu deklarowanej przez szkołę oraz objętych badaniem może 
wynikać z faktu, że do chwili przeprowadzenia badania wśród wychowanków liczba tych, 
co zakończyli praktyki, mogła wzrosnąć.  

Wymogi formalno-organizacyjne w zakresie organizacji i realizowania praktyk zawodowych 

Szkoła i pracodawca potwierdzili opracowanie programu praktyk zawodowych. Został on opracowany 
przy współudziale przedsiębiorców. W dwóch przypadkach nie został jeszcze opracowany, ponieważ 
praktyki jeszcze się tam nie rozpoczęły. Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez respondentów 
w zakresie programu praktyki znalazły się następujące elementy: 
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Ocena zakresu programów praktyk zawodowych przez szkoły i pracodawców  

Zakres programu Szkoła (opinia nt. 4 pracodawców) Pracodawca 

Cele edukacyjne, które osiągnie praktykant 2 z 4 √ 
Treści edukacyjne 1 z 4 √ 

Zakres obowiązków 4 z 4 √ 
Harmonogram realizacji praktyki 4 z 4 √ 

Zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy 0 z 4 √ 
Procedury wdrażania do pracy 4 z 4 √ 

W projekcie „Wybieram dobry zawód” brali udział uczniowie z niepełnosprawnościami. W ramach 
realizowanego projektu uwzględniono potrzeby praktykantów w kryteriach rekrutacji 
oraz w zapewnieniu stanowisk pracy przystosowanych do ich potrzeb.  

Uczniowie, absolwenci oraz pracodawca potwierdzili, że zakres praktyk zawodowych uwzględniał 
potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. 

Realizacja wymogów formalnych związanych z organizacją praktyki 

Weryfikacja powołania koordynatora praktyki oraz jego zaangażowania w nadzór nad realizacją 
praktyk  

Szkoła wyznaczyła ze swojej strony koordynatora projektu, który kontaktował się z opiekunami 
praktyk wskazanymi przez pracodawców oraz z praktykantami, co potwierdzają wszyscy uczniowie 
i absolwenci.  

Weryfikacja podpisania umowy z każdym z uczniów, zapoznania z programem praktyk, przepisami 
BHP, przepisami przeciwpożarowymi oraz z regulaminem stanowiska pracy 

Pracodawca nie potwierdza podpisania umów z każdym z uczestników, a szkoła oraz praktykanci 
stwierdzili, że taka umowa została podpisana. Odmienne zdanie pracodawcy może wynikać 
z praktyki, która była stosowana, że pracodawca zawierał umowę ze szkołą, a następnie szkoła 
z poszczególnymi uczestnikami projektu. Trzy strony projektu potwierdzają spełnienie pozostałych 
wymogów.  

Wymogi formalne Szkoła Pracodawca Uczestnicy 

podpisanie umowy z każdym z uczniów 
uczestniczących w praktykach 

√ - 100% 

zapoznanie uczniów z programem praktyk √ √ 100% 
zapoznanie uczniów z przepisami BHP √ √ 100% 

zapoznanie uczniów z przepisami 
przeciwpożarowymi 

√ √ 100% 

zapoznanie uczniów z regulaminem stanowiska 
pracy 

√ √ 100% 

Weryfikacja przedstawienia uczniom zakresu kompetencji i umiejętności, które zostaną zdobyte 
po odbyciu praktyk 

Wszyscy uczniowie oraz absolwenci potwierdzili, że zapoznali się z zakresem kompetencji 
i umiejętności, które osiągną po odbyciu praktyki. 

Weryfikacja przedstawiania uczniom zakresu obowiązków oraz wskazywania stanowiska pracy 

Trzy strony projektu potwierdziły przedstawienie praktykantom zakresu obowiązków oraz wskazanie 
im stanowiska pracy. 
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Weryfikacja zapewnienia przez pracodawcę stanowiska pracy uczniom wraz z niezbędnym sprzętem, 
narzędziami i zapleczem do wykonywania pracy 

Każda z grup respondentów potwierdza, że pracodawca zapewnił uczestnikom stanowiska pracy 
wraz z niezbędnym sprzętem, narzędziami i zapleczem do wykonywania pracy. Stanowiska 
te uwzględniały predyspozycje psychofizyczne oraz stan zdrowia uczestników projektu. 

Weryfikacja łącznej kwoty stypendium otrzymanego przez uczniów 

Wszyscy praktykanci potwierdzają otrzymanie stypendium w kwocie 1 501 – 3 000 złotych. 

Weryfikacja zapewnienia uczniom zwrotu kosztów związanych z dojazdem do pracodawcy na miejsce 
praktyki, zakupem odzieży roboczej oraz innych poniesionych kosztów 

Szkoła potwierdziła zwrot wydatków związanych z dojazdami na miejsce praktyki oraz zakupem 
odzieży roboczej. W zdecydowanej większości potwierdzają to też uczniowie i absolwenci odbywający 
praktyki. Pracodawca nie potwierdza zapewnienia refundacji tych kosztów, wskazał natomiast 
otrzymanie zwrotu z tytułu częściowego zwolnienia opiekuna praktyk do świadczenia pracy na rzecz 
realizacji badań.   W ramach projektu został przewidziany dowóz oraz zakup odpowiedniego stroju, 
stąd też pracodawca nie miał wiedzy w tym zakresie. 

Rodzaj kosztów Szkoła Pracodawca Uczestnicy 

Dojazd do pracodawcy na miejsce praktyki √ - 86% 
Zakup odzieży roboczej √ - 100% 

inne - √ - 

Weryfikacja wyznaczenia opiekuna praktyki oraz zakresu jego działań w zakresie oceny postępów 
uczniów 

Należy zauważyć, że pracodawca wyznaczył 1 opiekuna praktyki na 4 przyjętych praktykantów, co jest 
zgodne z wytycznymi. Mała liczba uczestników pod nadzorem opiekuna przekładała się na lepszy 
kontakt w trakcie praktyki, większe zaangażowanie w przekazywanie wiedzy, uczenie nowych 
umiejętności, co w bardzo wysokim stopniu ocenili uczniowie.  

Wymogi Szkoła Pracodawca Uczestnicy 

Wyznaczenie opiekuna  √ √ 100% 
Liczba opiekunów - 1 - 

Kontakt z opiekunem - - 100% 
Wpływ na zdobywanie umiejętności (średnia 

ocena) 
- - 4,8 

Dokonanie oceny postępów uczniów po 
zakończeniu praktyki 

√ √ - 

Przekazanie postępów uczniów szkole √ √ - 

Weryfikacja przekazania uczniom dokumentów potwierdzających udział w praktykach  

100% praktykantów, pracodawca oraz szkoła potwierdzają przekazanie uczestnikom dokumentów 
potwierdzających udział w praktykach. 

Ocena jakości praktyk 

Ocena stanowisk pracy uczniów pod względem nowoczesności i kompleksowości wyposażenia 
oraz dostępności do niezbędnych narzędzi do wykonywania pracy 

Zarówno w opinii szkoły, jak i uczestników praktyk wysoko oceniono stanowiska pracy uczniów pod 
względem nowoczesności i kompleksowości wyposażenia, jak i dostępności do niezbędnych narzędzi 
do wykonywania pracy.  
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Ocena zgodności zadań wykonywanych w trakcie praktyk z programem 

Wszyscy respondenci ocenili, że zadania wykonywane w trakcie praktyk były w bardzo wysokim 
stopniu zgodne z programem. 

Ocena zgodności zadań wykonywanych w trakcie praktyk z umiejętnościami uczniów 

Pracodawca ocenił, że zadania wykonywane przez uczestników praktyk były w dostatecznym stopniu 
zbieżne z posiadanymi umiejętnościami. 

Ocena przygotowania uczniów do pracy wykonywanej podczas praktyki 

Przedsiębiorca ocenił, że przygotowanie uczniów do pracy wykonywanej podczas praktyki było 
na wysokim poziomie. 

Ocena przydatności wiedzy zdobywanej w szkole do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie 

Przedsiębiorca ocenił, że wiedza zdobywana w szkole będzie w dostatecznym stopniu przydatna 
do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie. 

Ocena satysfakcji z odbytej praktyki, organizacji oraz efektywności wykorzystania czasu pracy 

Szkoła oceniła wysoko satysfakcję z odbytej praktyki, organizacji oraz efektywności wykorzystania 
czasu pracy. Praktykanci ocenili te trzy aspekty praktyk bardzo wysoko. 

Ocena korzyści wynikających z realizacji praktyk zawodowych oraz współpracy szkół i 
pracodawców 

Ocena stopnia wpływu praktyk na wzrost wiedzy oraz umiejętności praktycznych uczniów  

Średnia ocena uczestników projektu pod względem wpływu praktyk na wzrost ich wiedzy 
oraz umiejętności praktycznych jest na bardzo wysokim poziomie. Ocena szkoły jest zbieżna 
z opiniami praktykantów.  

Poziom zatrudnienia oraz skłonność absolwentów do podjęcia pracy w miejscu odbywania praktyk 

Żaden z absolwentów nie podjął zatrudnienia w miejscu praktyk po ich zakończeniu. Większość z nich 

(61%) deklaruje chęć powrotu do danego pracodawcy w przyszłości. Wśród absolwentów jedna 

osoba pracowała. Wśród niepracujących praktykantów 5 z nich dalej się uczyło, a 11 poszukiwało 

pracy. 

Identyfikacja rodzaju korzyści przedsiębiorstw z organizacji praktyk zawodowych  

Korzyścią wynikającą z przyjmowania uczniów na praktyki, którą dostrzega pracodawca 
współpracujący ze szkołą w ramach projektu „Wybieram dobry zawód”, jest nawiązanie bliższych 
relacji ze szkołą zawodową. 

Identyfikacja częstotliwości, zakresu oraz planów dotyczących współpracy szkół z pracodawcami, 
poza organizacją praktyk zawodowych 

Szkoła oraz pracodawca biorący udział w badaniu współpracują ze sobą również poza realizowanym 
projektem. Planują kontynuować tę kooperację po zakończeniu realizacji projektu. Szkoła 
współpracuje z dwoma ze wskazanych przedsiębiorstw w innych obszarach niż realizacja praktyk 
w ramach projektu.  

Zakres współpracy Szkoła Pracodawca 

Organizacja praktyk dla uczniów, 
wynikających z podstawy programowej 

1/2 - 

Organizacja kursów/zajęć/szkoleń 
dla uczniów 

0/2 - 

Sponsorowanie przez pracodawców 
stypendiów 

0/2 - 
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Organizacja kursów/zajęć/szkoleń 
dla nauczycieli zawodu 

0/2 - 

Organizacja praktyk dla nauczycieli zawodu 0/2 - 
Wsparcie materialne dla szkoły ze strony 
pracodawców (np. urządzenia) 

0/2 - 

Konsultacje kierunków kształcenia 
zawodowego (np. otwarcie nowego 
kierunku) 

1/2 - 

Konsultacje programów nauczania 
zawodowego w szkole 

0/2 - 

Konsultacje w zakresie unowocześnienia 
wyposażenia pracowni/warsztatów 

0/2 - 

Inne - √ 

Pracodawca biorący udział w badaniu dostrzegł tylko jeden obszar, w którym współpracuje ze szkołą 
poza realizacją praktyk w ramach projektu. Jest to współorganizacja imprez i warsztatów. Natomiast 
szkoła wskazała więcej obszarów kooperacji dla każdego z pracodawców, z którymi współdziała. 

Szkoła i przedsiębiorca w ten sam sposób postrzegają charakter swojej dotychczasowej współpracy. 
Zgodnie z ich opinią jest ona doraźna, co oznacza że raz na jakiś czas pracodawca włącza się 
do współpracy, ale nie jest to cykliczne czy długotrwałe.  

 

„Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 
w Zduńskiej Woli” 

Uczestnicy i beneficjenci wsparcia 

Powiat powiat zduńskowolski 

Szkoła Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli 

 

 Deklarowani przez szkoły Objęci badaniem 

Pracodawcy 8 1 

Uczniowie i absolwenci 70 46 (26 uczniów, 20 absolwentów) 

Wymogi formalno-organizacyjne w zakresie organizacji i realizowania staży zawodowych 

Szkoła i pracodawca potwierdzili opracowanie programu staży zawodowych, przy dostatecznym 
zaangażowaniu przedsiębiorców.  
Pracodawca biorący udział w badaniu oraz szkoła udzielili rozbieżnych odpowiedzi w zakresie 
programu staży. Rozbieżność może wynikać z faktu, że w głównej mierze szkoła opracowywała 
program i to ona ma większą wiedzę na temat jego ostatecznego kształtu. Zgodnie z odpowiedziami 
respondentów znalazły się w nim następujące elementy: 

Ocena zakresu programów staży zawodowych przez szkoły i pracodawców  

Zakres programu Szkoła (opinia nt. 8 pracodawców) Pracodawca 

Cele edukacyjne, które osiągnie stażysta √ - 
Treści edukacyjne √ - 

Zakres obowiązków √ - 
Harmonogram realizacji staży √ - 

Zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy √ - 
Procedury wdrażania do pracy √ - 

Odpowiedzi uzyskane od respondentów nie dają wiedzy nt. udziału uczniów 
z niepełnosprawnościami w projekcie „Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów 
Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli”. Mimo to wskazała, że w ramach realizowanego projektu 
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uwzględniono potrzeby stażystów z niepełnosprawnościami w kryteriach rekrutacji 
oraz w zapewnieniu stanowisk pracy przystosowanych do ich potrzeb.  

Większość uczestników staży uznała, że nie dotyczy ich kwestia potrzeb uczniów 
z niepełnosprawnościami. Jedynie jedna trzecia uczniów i jedna piąta absolwentów oraz pracodawca 
potwierdzili, że zakres staży zawodowych uwzględniał potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Taki 
rozkład odpowiedzi może wynikać z faktu, że żadna z grup respondentów nie wskazała na udział osób 
z niepełnosprawnościami w projekcie. 

Realizacja wymogów formalnych związanych z organizacją staży 

Weryfikacja powołania koordynatora staży oraz jego zaangażowania w nadzór nad realizacją staży  

Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli wyznaczyło ze swojej strony koordynatora projektu, który 
kontaktował się z opiekunami staży wskazanymi przez pracodawców oraz ze stażystami, 
co potwierdzają wszyscy uczniowie i absolwenci.  

Weryfikacja podpisania umowy z każdym z uczniów, zapoznania z programem staży, przepisami BHP, 
przepisami przeciwpożarowymi oraz z regulaminem stanowiska pracy 

Trzy strony projektu „Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 
w Zduńskiej Woli” potwierdzają spełnienie następujących wymogów formalnych: 

Wymogi formalne Szkoła Pracodawca Uczestnicy 

podpisanie umowa z każdym z uczniów 
uczestniczącym w stażu 

√ √ 100% 

zapoznanie uczniów z programem staży √ √ 100% 
zapoznanie uczniów z przepisami BHP √ √ 100% 

zapoznanie uczniów z przepisami 
przeciwpożarowymi 

√ √ 100% 

zapoznanie uczniów z regulaminem stanowiska 
pracy 

√ √ 100% 

Weryfikacja przedstawienia uczniom zakresu kompetencji i umiejętności, które zostaną zdobyte 
po odbyciu stażu 

Wszyscy uczniowie oraz absolwenci potwierdzili, że zapoznali się z zakresem kompetencji 
i umiejętności, które osiągną po odbyciu staży. 

Weryfikacja przedstawiania uczniom zakresu obowiązków oraz wskazywania stanowiska pracy 

Tylko jeden absolwent wskazał, że nie został mu przedstawiony zakres obowiązków. Pozostali stażyści 
oraz przedsiębiorca potwierdzili przedstawienie uczestnikom staży zakresu obowiązków oraz 
wskazanie im stanowiska pracy.  

Weryfikacja zapewnienia przez pracodawcę stanowiska pracy uczniom wraz z niezbędnym sprzętem, 
narzędziami i zapleczem do wykonywania pracy 

Każda z grup respondentów potwierdza, że pracodawca zapewnił uczestnikom stanowiska pracy 
wraz z niezbędnym sprzętem, narzędziami i zapleczem do wykonywania pracy. Pracodawca 
oraz zdecydowana większość stażystów wskazała, że kwestia dostosowania stanowiska pracy 
do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami ich nie dotyczyła. 

Weryfikacja łącznej kwoty stypendium otrzymanego przez uczniów 

Jeden z uczniów otrzymał stypendium niższe niż 1 500 zł, 73% w przedziale 1 500 – 3 000 zł, 
a pozostali 1 501- 3 000 zł. Zdecydowana większość (95%) absolwentów otrzymała stypendium 
w przedziale 1 501 – 3 000 zł, a jeden z nich kwotę 1 500 zł. 
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Weryfikacja zapewnienia uczniom zwrotu kosztów związanych z dojazdem do pracodawcy na miejsce 
stażu oraz zakupem odzieży roboczej 

Szkoła nie potwierdziła zwrotu żadnych wydatków. W zdecydowanej większości uczestnicy również 
nie deklarowali otrzymania refundacji kosztów związanych z dojazdami na miejsce odbywania stażu 
czy zakupem odzieży roboczej. Przebadany pracodawca wskazał, że nie dotyczyła go kwestia 
refundacji wydatków. Zwrot za dojazdy do pracodawcy nie dotyczył 30,4%, a zakupu odzieży roboczej 
41,3% stażystów. Taki rozkład odpowiedzi może sugerować, że nie było konieczności dojazdów do 
przedsiębiorcy. Zgodnie z wynikami badania siedziba pracodawcy była zlokalizowana w tej samej 
miejscowości co siedziba szkoły. Można przypuszczać, że wykonywane obowiązki nie wymagały 
specjalnej odzieży roboczej.  

Rodzaj kosztów Szkoła Pracodawca Uczestnicy 

Dojazd do pracodawcy na miejsce staży - ND 4,3% 
Zakup odzieży roboczej - ND 2,2 

inne - ND - 

Weryfikacja wyznaczenia opiekuna stażu oraz zakresu jego działań w zakresie oceny postępów 
uczniów 

Należy zauważyć, że pracodawca wyznaczył 1 opiekuna staży na 4 przyjętych uczniów, co jest zgodne 
z wytycznymi oraz  przekładała się na lepszy kontakt w trakcie stażu – oceniony bardzo wysoko 
przez uczniów.  

Wymogi Szkoła Pracodawca Uczestnicy 

Wyznaczenie opiekuna  √ √ 100% 
Liczba opiekunów - 1 - 

Kontakt z opiekunem - - 100% 
Wpływ na zdobywanie umiejętności (średnia 

ocena) 
- - 4,8 

Dokonanie oceny postępów uczniów po 
zakończeniu staży 

√ √ - 

Przekazanie postępów uczniów szkole √ √ - 

Weryfikacja przekazania uczniom dokumentów potwierdzających udział w stażach  

Wszyscy stażyści, pracodawca oraz szkoła potwierdzają przekazanie uczestnikom dokumentów 
poświadczających udział w stażach. 

Ocena jakości staży 

Ocena stanowisk pracy uczniów pod względem nowoczesności i kompleksowości wyposażenia 
oraz dostępności do niezbędnych narzędzi do wykonywania pracy 

Zarówno szkoła, jak też jej uczniowie i absolwenci odbywający staż wysoko ocenili stanowiska pracy 
pod względem nowoczesności i kompleksowości wyposażenia oraz dostępności do niezbędnych 
narzędzi do wykonywania pracy. 

Ocena zgodności zadań wykonywanych w trakcie staży z programem 

Wszyscy respondenci ocenili, że zadania wykonywane w trakcie staży były w bardzo wysokim stopniu 
zgodne z programem. 

Ocena zgodności zadań wykonywanych w trakcie staży z umiejętnościami uczniów 

Pracodawca ocenił, że zadania wykonywane przez uczestników staży były w bardzo wysokim stopniu 
zbieżne z posiadanymi umiejętnościami. 

Ocena przygotowania uczniów do pracy wykonywanej podczas staży 
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Przedsiębiorca wskazał, że przygotowanie uczniów do pracy wykonywanej podczas staży było 
na bardzo  wysokim poziomie. 

Ocena przydatności wiedzy zdobywanej w szkole do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie 

40% absolwentów uznało, że wiedza zdobywana w szkole jest w wysokim stopniu przydatna 
do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie. Pozostałych 60% to pytanie nie dotyczyło, ponieważ 
aktualnie nie pracują. Przedsiębiorca ocenił, że wiedza zdobywana w szkole będzie w bardzo wysokim 
stopniu przydatna do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie. 

Ocena satysfakcji z odbytych staży, organizacji oraz efektywności wykorzystania czasu pracy 

Szkoła oraz uczniowie i absolwenci ocenili bardzo wysoko satysfakcję z odbytego stażu, organizacji 
oraz efektywności wykorzystania czasu pracy. 

Ocena korzyści wynikających z realizacji staży zawodowych oraz współpracy szkół i 
pracodawców 

Ocena stopnia wpływu staży na wzrost wiedzy oraz umiejętności praktycznych uczniów  

Uczniowie bardzo wysoko ocenili wpływ staży na wzrost ich wiedzy oraz umiejętności praktycznych. 
Absolwenci wskazali, że staże miały wysoki wpływ na wzrost ich kompetencji. Ocena szkoły jest 
zbieżna z opiniami uczniów.  

Poziom zatrudnienia oraz skłonność absolwentów do podjęcia pracy w miejscu odbywania staży 

Żaden z absolwentów nie podjął zatrudnienia w miejscu odbywania staży po ich zakończeniu. 
Wątpliwości budzi fakt, że pomimo tak wysokiej oceny jakości staży, wyposażenia stanowiska, 
zaangażowania opiekuna itp. tak mała grupa stażystów zadeklarowała chęć powrotu do danego 
pracodawcy. Poznanie przyczyn takiego stanu wymaga dodatkowych badań.  
Zdecydowana większość (80%) absolwentów wskazała, że doświadczenie zdobyte w trakcie stażu 
zwiększa ich szanse na rynku pracy. Wśród badanych absolwentów 35%  obecnie pracuje, z czego 
jedna osoba prowadzi własną działalność gospodarczą. Wśród niepracujących stażystów 3 z nich dalej 
się uczyło, a 10 poszukiwało pracy. 
 
Identyfikacja rodzaju korzyści przedsiębiorstw z organizacji staży zawodowych  

Korzyścią wynikającą z przyjmowania uczniów na staże, którą dostrzega pracodawca współpracujący 
ze szkołą w ramach projektu „Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów 
Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli”, jest dobre przygotowanie przyszłych pracowników do podjęcia 
pracy w przedsiębiorstwie. 

Identyfikacja częstotliwości, zakresu oraz planów dotyczących współpracy szkół z pracodawcami, 
poza organizacją staży zawodowych 

Pracodawca biorący udział w badaniu wskazał, że nie współpracuje on ze szkołą poza realizowanym 
projektem, ale planuje kontynuować tę kooperację po zakończeniu realizacji projektu. Szkoła 
natomiast wskazuje, że współpracuje z wszystkimi przedsiębiorcami jeszcze dodatkowo w zakresie 
organizacji staży dla uczniów, wynikających z podstawy programowej.  

Zakres współpracy Szkoła 

Organizacja staży dla uczniów, 
wynikających z podstawy programowej 

√ 

Organizacja kursów/zajęć/szkoleń 
dla uczniów 

- 

Sponsorowanie przez pracodawców 
stypendiów 

- 

Organizacja kursów/zajęć/szkoleń 
dla nauczycieli zawodu 

- 

Organizacja staży dla nauczycieli zawodu - 
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Wsparcie materialne dla szkoły ze strony 
pracodawców (np. urządzenia) 

- 

Konsultacje kierunków kształcenia 
zawodowego (np. otwarcie nowego 
kierunku) 

- 

Konsultacje programów nauczania 
zawodowego w szkole 

- 

Konsultacje w zakresie unowocześnienia 
wyposażenia pracowni/warsztatów 

- 

Inne - 

Zgodnie z opinią szkoły kooperacja z pracodawcami w 87,5% jest trwała, co oznacza, że pracodawcy 
włączają się do współpracy i jest to cykliczne bądź długotrwałe.  
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6. Wnioski i rekomendacje 

Wnioski i rekomendacje 
1. Badanie jakości i staży i praktyk finansowanych ze środków unijnych jest jednym z tego 

typu badań w Polsce wyróżniającym się skalą (wielkością próby) i zakresem 

tematycznym. Należy podkreślić, że badaniem objęto bardzo liczną grupę uczestników 

staży i praktyk, bo liczącą 1 110 osób, w tym 864 uczniów i 246 absolwentów. Poza tym 

w badaniu wzięło udział 49 szkół kształcenia zawodowego oraz 123 pracodawców.  

2. Celem badania było poznanie subiektywnych opinii respondentów związanych 

z wypełnieniem wymogów formalnych oraz oceną jakości staży i praktyk zawodowych. 

Należy zaznaczyć, że opinie te nie muszą być zgodne ze stanem wynikającym 

z obligatoryjnych dokumentów, gdyż są obarczone dużym stopniem niepewności, 

wynikającym z upływu czasu od realizacji praktyki lub stażu. 

3. Zasadniczym celem konkursów organizowanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 

dla szkół zawodowych było jak najlepsze przygotowanie uczniów szkół zawodowych 

różnych typów do podjęcia w przyszłości pracy. Fundamentalną rolę odgrywały praktyki 

i staże zawodowe, które zgodnie z regulaminami konkursów, musiały być nieodzownym 

elementem każdego realizowanego projektu. 

4. Do nabycia przez ucznia kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy konieczne 

jest odbycie praktyk lub staży w jak największym wymiarze w realiach prawdziwego 

stanowiska pracy, w konkretnym przedsiębiorstwie. Dzięki udziałowi w projektach 

finansowanych ze środków unijnych (EFS) uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 

(obecnie branżowe szkoły I stopnia) oraz techników mieli możliwość odbycia 

dodatkowych, poza podstawą programową, praktyk i staży w firmach. Przykład krajów, 

w których w szkolnictwie zawodowym dominuje dualny system kształcenia z wiodącą 

rolą pracodawców w szkoleniu nowych adeptów pokazuje, że mierzalne korzyści czerpią 

z tego obie strony: zarówno uczniowie, jak i przedsiębiorcy. 

5. Uczniowie brali udział w stażach i praktykach organizowanych nie tylko u pracodawców 

na terenie województwa łódzkiego, ale także poza jego granicami. Większość z nich 

to byli mikro pracodawcy, ale praktyki i staże oferowały również duże, uznane na polskim 

rynku firmy. Około 34% pracodawców to byli pracodawcy, którzy prowadzili działalność 

zaliczaną do inteligentnych specjalizacji regionalnych (Informacja i telekomunikacja, 

Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, Zaawansowane materiały budowlane, 

Energetyka, Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody, Medycyna, farmacja, kosmetyki). 

Najwięcej pracodawców przyjmujących uczniów na staże i praktyki działało w obszarze 

przetwórstwa przemysłowego oraz handlu i usług związanych z naprawą samochodów. 

6. Dobrze przygotowany program staży i praktyk, a potem konsekwentnie realizowany 

jest podstawą sukcesu. Jak wynika z opinii respondentów programy staży/praktyk 

zawierały takie elementy jak: treści edukacyjne, cele edukacyjne, zakres obowiązków 

dla ucznia, procedurę wdrażania ucznia do pracy, harmonogram realizacji stażu/praktyki, 

zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy. 

7. Jakość staży i praktyk pytani byli zarówno ich uczestnicy, jak również szkoły i pracodawcy. 
Obowiązki związane z organizacją i przeprowadzeniem praktyk i staży leżały bowiem 
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zarówno po stronie szkół, jak i pracodawców. Opinie o ich jakości wyrażone 
przez organizatorów zostały skonfrontowane z opiniami samych uczestników, 
czyli uczniów i absolwentów. To pozwoliło zobiektywizować ocenę jakości staży i praktyk 
zawodowych.  

8. Z badania wyłania się pozytywny obraz jakości praktyk i staży wynikający z oceny 

wszystkich stron: uczniów i absolwentów, pracodawców oraz szkół. Zdarzają się 

też pojedyncze negatywne oceny jakości staży i praktyk, ale stanowią one margines. 

Generalnie szkoły najlepiej oceniają te elementy staży i praktyk, które należą 

do ich obowiązków takie jak: opracowanie programów staży i praktyk, czy też pracę 

koordynatorów projektów. Natomiast pracodawcy najwyżej oceniają te składowe staży 

i praktyk, za które oni sami odpowiadają, m.in.: zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz regulaminem 

stanowiska pracy, jak również z obowiązkami powierzonymi uczniom przez pracodawcę 

oraz pracę opiekunów. Także zdecydowana większość uczniów uczestniczących w stażach 

i praktykach potwierdza, że te wszystkie formalne wymogi związane z ich przebiegiem 

zostały wypełnione. Na czas trwania staży/praktyk strony zaangażowane w realizację 

praktyk lub staży zobowiązane były zawrzeć pisemną umowę, co potwierdziło 

98% uczniów i absolwentów. Podobny odsetek uczestników potwierdził, że stanowiska 

pracy wyposażone były w niezbędny sprzęt, narzędzia oraz zaplecze do wykonywania 

pracy. Niewielka rozbieżność w ocenie spełnienia wymogów formalnych związanych 

z realizacją praktyk i staży między poszczególnymi grupami respondentów wynika 

z niedostatecznej komunikacji między nimi podczas przygotowania i realizacji praktyk 

oraz upływu czasu od ich odbycia. Nieścisłości w opiniach respondentów wynikają 

niejednokrotnie z niepamięci, braku informacji lub nieodpowiedniej interpretacji 

pytania i nie powinny stanowić podstawy obiektywnej oceny faktów np. związanych 

z dopełnieniem obligatoryjnych formalności. 

9. Z odpowiedzi udzielonych przez uczestników projektów wynika, że zdecydowana 

większość z nich otrzymywała stypendium w granicach 1 500 – 3 000 zł. Twierdzi tak 

94% uczniów oraz 81% absolwentów. Jednakże 12% absolwentów oraz 4% uczniów 

wyraziło opinię, iż ich stypendium nie przekroczyło 1 500 zł. Przeważający wymiar czasu 

trwania praktyki/stażu to 150 godzin. Część uczniów dostała również refundację kosztów 

związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Nie było 

to powszechne, gdyż wielu uczniów nie dojeżdżało na staż/praktykę do innej 

miejscowości, lecz odbywało je na miejscu.  

10. Prawie 100% pracodawców wydelegowało opiekunów stażystów/praktykantów. 

Z wytycznych ministerialnych wynika, że pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć 

opiekuna stażu/praktyki, przy czym na 1 opiekuna może przypadać nie więcej 

niż 6 praktykantów/stażystów. Z badania wynika, ze wymóg ten zrealizowało 

77% pracodawców, a na 1 opiekuna przypadało przeciętnie 4 uczniów, chociaż byli 

też pracodawcy, u których 1 opiekun otaczał pieczą 1 stażystę/praktykanta. Uczestnicy 

projektów (uczniowie i absolwenci) pozytywnie ocenili opiekunów swoich staży i praktyk. 

Większość z nich podkreślała, że opiekunowie w bardzo wysokim lub wysokim stopniu 

przyczynili się do zdobycia przez nich nowych umiejętności, a po zakończeniu stażu/ 

praktyki dokonali oceny postępów uczestników staży i praktyk. Niemal wszystkie szkoły 

potwierdziły, że szkoląca się młodzież otrzymała od pracodawców dokument 



85 

potwierdzający odbycie stażu lub praktyki, a pozostałe 8% szkół nie mogło tego ocenić, 

gdyż dotyczyło to uczniów, którzy odbywali staże i praktyki finansowane z EFS już  po 

ukończeniu szkoły. 

11. Wszystkie strony zaangażowane w realizację praktyk i staży (uczniowie, pracodawcy, 

szkoły) pozytywnie ocenili ich jakość również ze względu na nowoczesność 

i kompleksowość wyposażenia stanowisk pracy, dostęp do nowoczesnego sprzętu 

i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy oraz zgodność przebiegu praktyk i staży 

z założonym programem. 

12. Należy wreszcie podkreślić, że uczestnicy byli usatysfakcjonowani odbytymi praktykami 

i stażami. Co najmniej wysoki stopień zadowolenia z odbytej praktyki lub stażu wyraziło 

prawie 90% absolwentów i niemal 88% uczniów. Poza tym uczestnicy wysoko ocenili 

organizację czasu pracy i efektywność praktyk i staży zawodowych. 

13. W praktykach i stażach w przedsiębiorstwach brali również udział uczniowie 

z niepełnosprawnościami. Dla tej grupy uczniów doświadczenia związane z praktyczną 

nauką zawodu są szczególnie istotne, bo ich sytuacja na rynku pracy jest trudniejsza 

niż ich sprawnych rówieśników, a odsetek osób z niepełnosprawnościami aktywnych 

zawodowo jest w naszym kraju niski. Z badania wynika, że stanowiska pracy 

i ich wyposażenie były dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.  

14. Wymiernym efektem staży i praktyk w przedsiębiorstwach były propozycje pracy 

składane ich uczestnikom przez pracodawców. Propozycję pracy otrzymało 261 uczniów 

(30% badanych) oraz 78 (32%) absolwentów szkół zawodowych. Największym 

zainteresowaniem przyszłych pracodawców cieszyli się uczniowie kształcący się 

w następujących zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik żywienia 

i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa. Najbardziej zainteresowani podjęciem 

w przyszłości pracy u tych pracodawców byli ci uczniowie, którzy byli najbardziej 

zadowoleni z odbytych praktyk/staży i najwyżej ocenili ich wpływ na podniesienie 

własnych umiejętności zawodowych. Dla pracodawców zatem zorganizowanie 

efektywnych, wysokiej jakości praktyk i staży dla uczniów szkół zawodowych może się 

okazać dobrą inwestycją w przyszłe kadry dla swojej firmy. Poza tym około 90% uczniów 

i absolwentów twierdzi, że odbycie sfinansowanych ze środków unijnych (EFS) 

staży/praktyk znacznie podwyższyło ich szanse na zatrudnienie. 

15. Wyniki badań wskazują, że tylko 8,5% absolwentów po ukończeniu szkoły podjęło pracę 

u tych pracodawców, u których odbywali staże i praktyki, ale aż ponad 50% rozważa taką 

ewentualność w przyszłości. Warto też zauważyć, że 42% absolwentów nadal się kształci, 

a część z nich łączy pracę z nauką. Okres staży i praktyk był dla nich ważnym 

doświadczeniem; wpłynął na ich decyzje związane z karierą zawodową, pracą 

w wyuczonym zawodzie lub dalszą nauką. 

16. Pracodawcy, u których uczniowie odbywali staże i praktyki wskazali także korzyści, 

jakie dzięki nim sami odnieśli. Zaliczyli do nich przede wszystkim nawiązanie bliższych 

relacji ze szkołami zawodowymi, na co wskazało 87% z nich, a także przeszkolenie 

uczniów jako przyszłych pracowników gotowych do podjęcia pracy w ich firmach, 

co podkreśliło 73,4% pracodawców. Jedynie 34% przedsiębiorców stwierdziło, że dzięki 

stażystom i praktykantom mieli zapewnioną obsadę stanowisk pracy w okresie 

urlopowym. 
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Wyniki badania pozwalają na sformułowanie następujących rekomendacji: 

1. Dotychczasowe efekty realizacji form wsparcia szkolnictwa zawodowego finansowane ze 

środków unijnych (EFS) w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w szczególności organizacji 

staży i praktyk zawodowych u przedsiębiorców, potwierdzają zasadność ich realizacji. 

Zaleca się jednakże pogłębienie komunikacji między szkołami a przedsiębiorcami, tak aby 

ich harmonijna współpraca w jeszcze większym stopniu przekładała się na wysoką jakość 

staży i praktyk zawodowych . 

2. Rekomenduje się wzmocnienie kompetencji menedżerskich dyrektorów szkół 

zawodowych tak, aby kierowane przez nich placówki stawały się silnymi partnerami 

dla lokalnego rynku pracy efektywnie współpracującymi z przedsiębiorcami. 

3. Rekomenduje się wzmocnienie współpracy kuratorium oświaty, starostw powiatowych 

oraz szkół zawodowych z przedsiębiorcami m.in.: w zakresie wyznaczania kierunków 

kształcenia zawodowego poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, wspólnego tworzenia 

podstaw programowych dla nauczania poszczególnych zawodów, współtworzenia 

programów praktyk i staży uczniowskich, przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. 

4. Rekomenduje się zwiększenie wymiaru praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół 

kształcenia zawodowego w postaci staży i praktyk u pracodawców 

np. poprzez upowszechnienie kształcenia dualnego. 

5. Zaleca się szerszą promocję i popularyzację szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży 

m.in. poprzez: rozwój doradztwa zawodowego, przybliżanie uczniom informacji o różnych 

zawodach oraz wymogach współczesnego rynku pracy, fundowanie stypendiów 

dla wyróżniających się uczniów rożnych typów szkół zawodowych. 

  



  
Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. 

 „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 nr w Sieradzu” 

 

 

Załączniki 

 
 

Kwestionariusz ankiety skierowanej do uczniów szkół zawodowych 

M1. Nazwa szkoły  [Uzupełniona  przez ROT] 
 

M2. Adres szkoły [Uzupełniona  przez ROT] 
 

M3. Płeć  
 

Kobieta  Mężczyzna  
 

M4. Rok nauki (klasa) w szkole, w trakcie którego odbyto 
praktykę lub staż finansowany ze środków RPO WŁ 2014-

2020. Z uwzględnieniem wakacji po zakończeniu klasy. 

 

Klasa 1 2 3 4 

    
 

M5. Profil kształcenia 
Proszę wpisać, np. technik elektryk, kucharz 

 

 

M6. Forma nauki u pracodawcy 
Praktyka zawodowa – uczniowie zasadniczych szkół zawodowych Staż – 
uczniowie techników. 
 

 

Praktyka zawodowa   

Staż   
 

M7. Rok odbywania ostatniej praktyki/stażu 
Podać rok kalendarzowy. 

 

M8. Nazwa pracodawcy,  
u którego odbywano praktykę lub staż 

 
 

M9. Miejscowość,  
w której odbywano praktykę /staż  

 
 

M10. Czy w ramach projektu RPO WŁ 2014-2020 jest 
przewidywany Pani / Pana udział w kolejnych 
praktykach/stażach u pracodawców?  

 

Tak  Nie  
 

 

1. Jak Pani/Pan ocenia: 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. 1 2 3 4 5 

a) ogólny stopień satysfakcji z odbytej praktyki zawodowej/stażu      

b) organizację czasu pracy w trakcie praktyk/stażu      

c) efektywność wykorzystywania czasu podczas praktyk/stażu      
 

2. Ile wynosił okres realizacji praktyki zawodowej/ stażu zawodowego? 
Proszę zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź.  

a) 150 godzin b) 151-300 godzin c) 301-600 godzin d) 601-970 godzin 

    
 

3. Jak Pani/Pan ocenia długość trwania praktyk/stażu? 
Proszę zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź.  

a) Powinien być krótszy b) Był wystarczający c) Powinien być dłuższy 

   
 

4. Czy przed rozpoczęciem praktyki/stażu: 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

a) została podpisana z Panią/Panem umowa   

b) zapoznano Panią / Pana z programem i harmonogramem praktyk/staży   

c) przedstawiono Pani/Panu, jakie kompetencje  i umiejętności zostaną osiągnięte po 
odbyciu praktyk/stażu 

  

d) zapoznano Panią / Pana z przepisami BHP   



Strona 88 z 103 

 

e) zapoznano Panią / Pana z przepisami przeciwpożarowymi   

f) zapoznano Panią / Pana z regulaminem stanowiska pracy   
 

5. Czy program praktyk uwzględniał potrzeby uczniów 
z niepełnosprawnościami, odbywających praktyki/staż (predyspozycje 
psychofizyczne i zdrowotne) ? 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

Tak Nie Nie 
dotyczy 

   
 

 

6. Czy na początku (lub w trakcie) odbywania stażu/praktyki: 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

a) został Pani/Panu przedstawiony zakres obowiązków   

b) zostało Pani/Panu wskazane stanowisko  pracy   
 

7. Jaka była łączna kwota stypendium otrzymanego przez Panią /Pana  za staż/praktykę? 
Proszę zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź.  

a) Poniżej 1 500 zł b) 1 500 c) 1 501 – 3 000 zł d) 3 001 – 4 500 zł e) Powyżej 4 500 zł 

     
 

8. Czy w ramach projektu zapewniono Pani/Panu zwrot kosztów związanych z: 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie Nie 

dotyczy 

a) dojazdami do pracodawcy na miejsce praktyki / stażu    

b) zakupem odzieży roboczej    

c) innych, jakich…………………………………………………………………………………………….    
 

9. Czy miała Pani/Pan dostęp do odpowiedniego stanowiska wyposażonego 
w sprzęt, narzędzia i zaplecze niezbędne do wykonywania pracy? 
Jeśli „nie” proszę przejść do pytania 13. 

Tak Nie 

  
 

 

10. Jak ocenia Pani/Pan stanowisko pracy pod względem nowoczesności 
 i kompleksowości wyposażenia? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

11. Czy stanowisko pracy było dostosowane do potrzeb uczniów 
z niepełnosprawnościami, odbywających praktyki/staż (uwzględniało 
predyspozycje psychofizyczne i stan zdrowia)?  
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 

Tak Nie Nie 
dotyczy 

   
 

 

12. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do sprzętów, narzędzi niezbędnych do 
wykonywania pracy?  
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

13. Czy został wyznaczony opiekun praktyk/stażu ze strony pracodawcy? 
Jeśli „nie” proszę przejść do pytania 16 

Tak Nie 

  
 

 

14. Czy podczas odbywania praktyk /stażu zawodowych miała Pani / Pan kontakt  
z opiekunem? 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

15. W jakim stopniu opiekun przyczynił się do zdobywania przez Panią / Pana 
nowych umiejętności? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo małym, a 5 w bardzo dużym. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

16. Czy w trakcie trwania praktyk/stażu miała Pani/Pan zapewnioną pomoc ze 
strony szkoły? 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

17. W jakim stopniu wiedza zdobyta w szkole przydała się podczas 
praktyk/stażu? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo małym, a 5 w bardzo dużym. 

1 2 3 4 5 
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18. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem zadania wykonywane w czasie 
praktyk/stażu były zgodne z przedstawionym programem? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo małym, a 5 w bardzo dużym. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

19. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem odbyte praktyki / staże przyczyniły się 
do podniesienia posiadanych umiejętności i wiedzy? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo małym, a 5 w bardzo dużym. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

20. Czy po zakończeniu praktyk/ stażu otrzymała Pani/Pan dokument 
potwierdzający odbycie praktyk/stażu? 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

21. Czy po zakończeniu praktyk / stażu pracodawca złożył Pani/Panu ofertę pracy?  
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

22. Czy chciałaby Pani/Pan podjąć w przyszłości zatrudnienie u tego pracodawcy? 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

23. Czy Pani/Pana zdaniem doświadczenie zdobyte podczas praktyk / stażu  
zwiększa szansę na zatrudnienie? 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

24. Czy odbyta praktyka/staż potwierdziła Pani/Pana wyobrażenie o wybranym 
zawodzie? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

25. Jakie jest Pani/Pana zadowolenie z wyboru szkoły i profilu kształcenia? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo małe, a 5 bardzo duże. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

Dziękuję za wypełnienie ankiety! 
 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Biuro Planowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą pod nadzorem Zarządu 
Województwa Łódzkiego. Na potrzeby przedmiotowej ankiety Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi jest podmiotem realizującym 
badania ewaluacyjne na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego. Informacje zebrane w ankiecie posłużą wyłącznie opracowaniu wyników analiz 
empirycznych badania pt. Monitoring jakości staży i praktyk zawodowych w ramach Poddziałania XI.3.1. „Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020” prowadzonego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (Regionalne 
Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego). Indywidualne dane ankietowe pozyskane na potrzeby badania będą przetwarzane i prezentowane 
w sposób zagregowany co minimalizuje możliwość identyfikacji osób. Opracowanie wyników analiz jest niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, natomiast od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu 
dyrektywy 95/46/WE art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 6 ust. 1 lit. e lub art. 9 ust. 2 lit. j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu 
dyrektywy 95/46/WE. Odbiorcami danych są: Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Dane 
przechowywane będą przez okres realizacji i rozliczania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w na lata 2014-2020. Ankietowany, w 
zakresie swoich danych, ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma 
prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, ma prawo przenieść dane, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, 
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna   z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu pn.  

Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 nr w Sieradzu 

 którego Pan/Pani był/była uczestnikiem (vide: „Oświadczenie uczestnika projektu” – załącznik nr 5 do umowy)          

      

 

Osoba do kontaktu:  
Aleksandra Wejt – tel. 42 630-57-69 do 72 wew.112, e-mail: wejt.aleksandra@bppwl.lodzkie.pl 
 
Emilia Modranka – tel. 42 630-57-69 do 72 wew. 121, e-mail: modranka.emilia@bppwl.lodzkie.pl 
 
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi 
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Kwestionariusz ankiety skierowanej do absolwentów szkół zawodowych 

ANKIETA DOTYCZĄCA JAKOŚCI PRAKTYK I STAŻY SKIEROWANA DO ABSOLWENTÓW 

SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
 

M1. Nazwa szkoły  [Uzupełniona  przez ROT] 
 

M2. Adres szkoły [Uzupełniona  przez ROT] 
 

M3. Płeć  
 

Kobieta  Mężczyzna  
 

M4. Wiek  

M5. Profil kształcenia 
Proszę wpisać, np. technik elektryk, kucharz 

 

 

M6. Forma nauki u pracodawcy 
Praktyka zawodowa – uczniowie zasadniczych szkół zawodowych  
Staż – uczniowie techników. 

 

Praktyka zawodowa   

Staż   
 

M7. Rok nauki (klasa) w szkole, w trakcie którego odbyto 
praktykę lub staż finansowany ze środków RPO WŁ 2014-

2020. Z uwzględnieniem wakacji po zakończeniu klasy. 

 

Klasa 1 2 3 4 

    
 

M8. Rok odbywania ostatniej praktyki/stażu 
Podać rok kalendarzowy. 

 

M9. Nazwa pracodawcy,  
u którego odbywano praktykę lub staż 

 
 

M10. Miejscowość,  
w której odbywano praktykę lub staż 

 
 

 

1. Jak Pani/Pan ocenia: 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. 1 2 3 4 5 

d) ogólny stopień satysfakcji z odbytej praktyki zawodowej/stażu      

e) organizację czasu pracy w trakcie praktyk/stażu      

f) efektywność wykorzystywania czasu podczas praktyk/stażu?      
 

2. Ile wynosił okres realizacji praktyki zawodowej/ stażu zawodowego? 
Proszę zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź.  

e) 150 godzin f) 151-300 godzin g) 301-600 godzin h) 601-970 godzin 

    
 

3. Jak ocenia Pani/Pan długość trwania praktyk/stażu? 
Proszę zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź.  

d) Powinien być krótszy e) Był wystarczający f) Powinien być dłuższy 

   
 

 

4. Czy przed rozpoczęciem praktyki/stażu: 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

g) została podpisana z Panią/Panem umowa   

h) zapoznano Panią/Pana z programem i harmonogramem praktyk/staży   

i) przedstawiono Pani/Panu, jakie kompetencje  i umiejętności zostaną osiągnięte po 
odbyciu praktyk/stażu 

  

j) zapoznano Panią/Pana z przepisami BHP   

k) zapoznano Panią/Pana z przepisami przeciwpożarowymi   

l) zapoznano Panią/Pana z regulaminem stanowiska pracy   
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5. Czy program praktyk uwzględniał potrzeby uczniów 
z niepełnosprawnościami, odbywających praktyki/staż (predyspozycje 
psychofizyczne i zdrowotne) ? 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

Tak Nie Nie 
dotyczy 

   
 

 

6. Czy na początku (lub w trakcie) odbywania praktyki / stażu: 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

c) został Pani/Panu przedstawiony zakres obowiązków   

d) zostało Pani/Panu wskazane stanowisko  pracy   
 

7. Jaka była łączna kwota stypendium otrzymanego przez Panią /Pana  za staż/praktykę? 
Proszę zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź.  

f) Poniżej 1 500 zł g) 1 500 h) 1 501 – 3 000 
zł 

i) 3 001 – 4 500 zł j) Powyżej 4 500 zł 

     
 

8. Czy w ramach projektu zapewniono Pani/Panu zwrot kosztów związanych z: 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie Nie 

dotyczy 
d) dojazdami do pracodawcy na miejsce praktyki / stażu    

e) zakup odzieży roboczej    

f) inne, jakie…………………………………………………………………………………………….    
 

9. Czy miała Pani/Pan dostęp do odpowiedniego stanowiska wyposażonego 
w sprzęt, narzędzia i zaplecze niezbędne do wykonywania pracy? 
Jeśli „nie” proszę przejść do pytania 13. 

Tak Nie 

  
 

 

10. Jak ocenia Pani/Pan stanowisko pracy pod względem nowoczesności 
 i kompleksowości wyposażenia? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

11. Czy stanowisko pracy było dostosowane do potrzeb uczniów z 
niepełnosprawnościami odbywających praktyki/staż (uwzględniało 
predyspozycje psychofizyczne i stan zdrowia)?  
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 

Tak Nie Nie 
dotyczy 

   
 

 

12. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do sprzętów, narzędzi niezbędnych do 
wykonywania pracy?  
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

13. Czy został wyznaczony opiekun praktyk/stażu ze strony pracodawcy? 
Jeśli „nie” proszę przejść do pytania 16. 

Tak Nie 

  
 

 

14. Czy podczas odbywania praktyk / stażu zawodowych miała Pani/Pan  kontakt  
z opiekunem? 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

15. W jakim stopniu opiekun przyczynił się do zdobywania przez Panią / Pana 
nowych umiejętności? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo małym, a 5 w bardzo dużym. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

16. Czy w trakcie trwania praktyk/stażu miała Pani/Pan zapewnioną pomoc ze 
strony szkoły? 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

17. W jakim stopniu wiedza zdobyta w szkole przydała się podczas 
praktyk/stażu? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo małym, a 5 w bardzo dużym. 

1 2 3 4 5 
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18. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem zadania wykonywane w czasie 
praktyk/stażu były zgodne z przedstawionym programem? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo małym, a 5 w bardzo dużym. 

1 2 3 4 5 

     
 

 
 

19. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem odbyte praktyki / staż przyczyniły się 
do podniesienia posiadanych umiejętności i wiedzy? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo małym, a 5 w bardzo dużym. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

20. Czy po zakończeniu praktyk/stażu otrzymała Pani/Pan dokument 
potwierdzający odbycie praktyk/stażu? 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

21. Czy po zakończeniu praktyki /stażu pracodawca złożył  Pani/Panu ofertę 
pracy?  
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

22. Czy po zakończeniu praktyki /stażu podjęła Pani/Pan zatrudnienie u tego 
pracodawcy?  
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Jeśli „tak” proszę przejść do pytania 24. 

Tak Nie 

  
 

 

23. Czy chciałaby Pani/Pan podjąć w przyszłości zatrudnienie u tego pracodawcy? 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

24. Czy Pani/Pana zdaniem doświadczenie zdobyte podczas praktyk / stażu 
zwiększyło szansę na zatrudnienie? 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

25. Czy odbyta praktyka/staż potwierdziła Pani/Pana wyobrażenie o wybranym 
zawodzie? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

26. Jakie jest Pani/Pana zadowolenie z wyboru szkoły i profilu kształcenia? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo małe, a 5 bardzo duże. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

27. Jaki jest Pani/Pana aktualny status zawodowy? 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „d” „e” lub „f” proszę pominąć pytanie 28 oraz 29 i zakończyć ankietę. 

 

Status na rynku pracy 

a) pracuję  

b) pracuję i uczę się  

c) prowadzę własną działalność gospodarczą  

d) nie pracuję, dalej się uczę  

e) nie pracuję, poszukuję pracy  

f) nie pracuję i nie poszukuję pracy  
 

28. Czy wykonywana praca jest zgodna z kierunkiem kształcenia? 
 Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.  

Tak Nie 

  
 

 

29. W jakim stopniu wiedza zdobyta w szkole była przydatna na rynku pracy? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo małym, a 5 bardzo dużym. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

Dziękuję za wypełnienie ankiety! 

 
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Biuro Planowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą pod nadzorem Zarządu 
Województwa Łódzkiego. Na potrzeby przedmiotowej ankiety Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi jest podmiotem realizującym 
badania ewaluacyjne na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego. Informacje zebrane w ankiecie posłużą wyłącznie opracowaniu wyników analiz 
empirycznych badania pt. Monitoring jakości staży i praktyk zawodowych w ramach Poddziałania XI.3.1. „Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020” prowadzonego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (Regionalne 
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Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego). Indywidualne dane ankietowe pozyskane na potrzeby badania będą przetwarzane i prezentowane 
w sposób zagregowany co minimalizuje możliwość identyfikacji osób. Opracowanie wyników analiz jest niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, natomiast od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu 
dyrektywy 95/46/WE art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 6 ust. 1 lit. e lub art. 9 ust. 2 lit. j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu 
dyrektywy 95/46/WE. Odbiorcami danych są: Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Dane 
przechowywane będą przez okres realizacji i rozliczania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w na lata 2014-2020. Ankietowany, w 
zakresie swoich danych, ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma 
prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, ma prawo przenieść dane, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, 
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna   z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu pn.  

Nazwa szkoły 

 którego Pan/Pani był/była uczestnikiem (vide: „Oświadczenie uczestnika projektu” – załącznik nr 5 do umowy)         

       

 

Osoba do kontaktu:  
Aleksandra Wejt – tel. 42 630-57-69 do 72 wew.112, e-mail: wejt.aleksandra@bppwl.lodzkie.pl 
 
Emilia Modranka – tel. 42 630-57-69 do 72 wew. 121, e-mail: modranka.emilia@bppwl.lodzkie.pl 
 
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi 

  



  
Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. 

 „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 nr w Sieradzu” 

 

Kwestionariusz ankiety skierowanej do szkół zawodowych 

ANKIETA DOTYCZĄCA JAKOŚCI PRAKTYK I STAŻY SKIEROWANA  
DO SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 
DANE OGÓLNE 

 
M1. Nazwa szkoły  [Uzupełniona  przez ROT] 

 

M2. Adres szkoły [Uzupełniona  przez ROT] 
M3. Imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony szkoły 

 

M4. Numer telefonu osoby do kontaktu 
 

 
 

1. Z iloma pracodawcami współpracowali lub współpracują Państwo w projekcie.  

Nazwa projektu współfinansowanym ze środków RPO WŁ 2014-2020? Proszę wpisać liczbę pracodawców.  

Liczba 
pracodawców 

 
 

 

2. Proszę o podanie informacji o maksymalnie 10 pracodawcach przyjmujących największą liczbę uczniów na praktyki / staże zawodowe w ramach 
wskazanego projektu.  
 

Lp
. 

Typ szkoły i profil 
kształcenia 
np. Technikum 

elektryczne 

Nazwa  
pracodawcy 

Adres  
pracodawcy 
Miejscowość,  

w której odbywano  
praktykę / staż 

Imię i nazwisko 
opiekuna praktyk 

(osoby do kontaktu ws. 
praktyk), ze strony 

pracodawcy 

Adres  
e-mail 

Numer 
telefonu 

Docelowa  
liczba uczniów 
odbywających  

Liczba uczniów, 
którzy 

zakończyli  
Stan na dzień  

wypełniania ankiety 

Praktykę Staż Praktykę Staż 

1.           

2.           

3.           
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4.           

5.           

6.           

7. 
 

          

8.           

9.           

10.           

 
3. Czy w ramach  realizowanego projektu uwzględniono potrzeby  uczniów z niepełnosprawnościami:  

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie Nie dotyczy 

e)  W kryteriach rekrutacji uczniów    

f) W zapewnieniu stanowisk pracy przystosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami w przedsiębiorstwach     
 

  



  
Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. 

 „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 nr w Sieradzu” 

 

 

DANE O PRAKTYKACH I STAŻACH 

OSOBNO O POSZCZEGÓLNYCH PRACODAWCACH 
 

WYPEŁNIA KOORDYNATOR LUB OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ PRAKTYK  
ZE STRONY SZKOŁY 

 
Proszę o skopiowanie i wypełnienie poniższej części ankiety  

osobno dla każdego pracodawcy. 
Przykład: W przypadku 5 pracodawców, u których były realizowane praktyki, należy skopiować poniższą ankietę 

5 razy i każdą wypełnić indywidualnie dla każdego z 5 pracodawców. 
 

M1. Nazwa pracodawcy,  
u którego odbywano praktykę lub staż  

 
 

M2. Miejscowość,  
w której odbywano praktykę lub staż 

 
 

M3. Formy nauki u pracodawcy 
Praktyka zawodowa – uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 
Staż – uczniowie techników. 

 

Praktyka zawodowa   

Staż   
 

M4. Rok odbywania ostatniego praktyki/stażu 
Podać rok kalendarzowy. 

 

 

1. Jak Pani/Pan ocenia praktyki / staż uczniów pod względem: 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. 1 2 3 4 5 

g) ogólnego stopnia satysfakcji z odbytej praktyki zawodowej/stażu      

h) organizacji czasu pracy w trakcie praktyk/stażu      

i) efektywności wykorzystywania czasu podczas praktyk/stażu      
 

2. Ile wynosił okres realizacji praktyki zawodowej/ stażu zawodowego? 
Proszę zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź.  

i) 150 godzin j) 151-300 godzin k) 301-600 godzin l) 601-970 godzin 

    
 

3. Czy został opracowany program praktyk / stażu zawodowego? 
Jeśli „nie” proszę przejść do pytania 7. 

Tak Nie 

  
 

 

4. Czy pracodawca brał udział w przygotowaniu programu praktyk / stażu 
zawodowego 
Jeśli „nie” proszę przejść do pytania 6. 

Tak Nie 

  
 

 

5. W jakim stopniu pracodawca był zaangażowany w przygotowanie programu 
praktyk / stażu? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo małym, a 5 bardzo dużym. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

6. Które z poniższych elementów znalazły się w programie praktyk/ stażu? 
Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi. 

 

Elementy programu  

a) Cele edukacyjne, które osiągnie praktykant lub stażysta  

b) Treści edukacyjne  

c) Zakres obowiązków  

d) Harmonogram realizacji praktyk/stażu  

e) Zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy  

f) Procedury wdrażania do pracy?  
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7. Czy przed rozpoczęciem praktyki/stażu: 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

m) szkoła wyznaczyła koordynatora praktyk   

n) została podpisana umowa z każdym z uczniów uczestniczącym w praktyce / stażu   

o) przedstawiono uczniom, jakie kompetencje  i umiejętności zostaną osiągnięte po 
odbyciu praktyk/stażu 

  

p) zapoznano uczniów z programem praktyk / stażu   

q) zapoznano uczniów z przepisami BHP   

r) zapoznano uczniów z przepisami przeciwpożarowymi   

s) zapoznano uczniów  z regulaminem stanowiska pracy   
 

8. Czy na początku (lub w trakcie) odbywania stażu/praktyki: 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

g) przedstawiono uczniom zakres obowiązków   

h)  wskazano uczniom stanowisko  pracy   
 

9. Czy w ramach projektu zapewniono uczniom zwrot kosztów związanych z: 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

g) dojazdami do pracodawcy na miejsce praktyki / stażu   

h) zakupem odzieży roboczej   

i) inne, jakie…………………………………………………………………………………………….   
 

10. Jak ocenia Pani /Pan stanowiska pracy uczniów pod względem 
nowoczesności  i kompleksowości wyposażenia? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

11. Czy uczniowie mieli dostęp do sprzętów, narzędzi niezbędnych do 
wykonywania pracy?  
Jeśli „nie” proszę przejść do pytania 13. 

 

Tak Nie 

  
 

12. Jak ocenia Pani / Pan dostęp uczniów do sprzętów, narzędzi niezbędnych 
do wykonywania pracy?  
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

13. Czy został wyznaczony opiekun praktyk/stażu ze strony pracodawcy? 
Jeśli „nie” proszę przejść do pytania 17. 

Tak Nie 

  
 

 

14. Czy podczas odbywania stażu/praktyk zawodowych szkoła (koordynator praktyk / stażu) miała 
kontakt z ? 

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

a) opiekunem praktyk (ze strony pracodawcy)   

b)  uczniami odbywającymi praktyki   
 
 

15. Czy opiekun (ze trony pracodawcy) po zakończeniu praktyk dokonał oceny 
postępów uczniów? 
Proszę wskazać właściwą odpowiedź. 

Tak Nie 

  
 

 

16. Czy ocena postępów uczniów została przekazana szkole? 
Proszę wskazać właściwą odpowiedź. 

Tak Nie 

  
 

 

17. Czy uczniowie po zakończeniu praktyk / staży zawodowych otrzymali 
dokument potwierdzający udział w praktykach / stażach? 
Proszę wskazać właściwą odpowiedź. 

Tak Nie 

  
 

 

18. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem zadania wykonywane w czasie 
praktyk/stażu były zgodne z przedstawionym programem? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo małym, a 5 w bardzo dużym. 

1 2 3 4 5 
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19. W jakim stopniu odbyte praktyki / staż przyczyniły się do wzrostu wiedzy 
uczniów i praktycznych umiejętności? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 w bardzo dobrze. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

20. Czy po zakończeniu praktyk / stażu szkoła otrzymała sprzęt od 
pracodawcy zakupiony w ramach projektu? 
Proszę wskazać właściwą odpowiedź. 

Tak Nie Nie 
dotyczy 

   
 

 
 

21. Czy, poza organizacją praktyk / staży zawodowych organizowanych w ramach 
projektu finansowanego ze środków RPO WŁ 2014-2020, współpracują 
Państwo z pracodawcą? Jeśli „nie” proszę przejść do pytania 24. 

Tak Nie 

  
 

 
 

22. W jakim zakresie, poza organizacją praktyk i staży w ramach projektu ze środków RPO WŁ 
2014-2020, Państwa szkoła współpracuje z pracodawcą? 

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

a) Organizacja staży i praktyk dla uczniów, wynikających z podstawy programowej 
kształcenia zawodowego 

  

b) Organizacja kursów/zajęć/szkoleń dla uczniów    

c) Sponsorowanie przez pracodawców stypendiów dla uczniów   

d) Organizacja kursów/zajęć/szkoleń dla nauczycieli zawodu   

e) Organizacja staży i praktyk dla nauczycieli zawodu   

f) Wsparcie materialne dla szkoły ze strony pracodawców (np. urządzenia, materiały 
dydaktyczne, oprogramowanie) 

  

g) Konsultacje kierunków kształcenia zawodowego (np. otwarcie nowego kierunku w 
odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców) 

  

h) Konsultacje programów nauczania zawodowego w szkole   

i) Konsultacje w zakresie unowocześnienia wyposażenia pracowni/warsztatów   

j) Inne, jakie…………………………………………………………………………….   
 

23. Jaki jest charakter współpracy szkoły z przedsiębiorcą? 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

a) Trwały, pracodawca jest/ była stałym partnerem szkoły, współpraca ma charakter 
ciągły lub cykliczny 

  

b) Doraźny, pracodawca raz na jakiś czas włącza się we współpracę ze szkołą, jednak nie 
jest to współpraca długotrwała lub cykliczna 

  

 

24. Czy po zakończeniu projektu będą Państwo kontynuować współpracę z 
pracodawcą? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Tak Nie 

  
 

 
Dziękuję za wypełnienie ankiety! 

 

 

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Biuro Planowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą pod nadzorem Zarządu 
Województwa Łódzkiego. Na potrzeby przedmiotowej ankiety Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi jest podmiotem realizującym 
badania ewaluacyjne na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego. Informacje zebrane w ankiecie posłużą wyłącznie opracowaniu wyników analiz 
empirycznych badania pt. Monitoring jakości staży i praktyk zawodowych w ramach Poddziałania XI.3.1. „Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020” prowadzonego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (Regionalne 
Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego). Indywidualne dane ankietowe pozyskane na potrzeby badania będą przetwarzane i prezentowane 
w sposób zagregowany co minimalizuje możliwość identyfikacji osób. Opracowanie wyników analiz jest niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, natomiast od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu 
dyrektywy 95/46/WE art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 6 ust. 1 lit. e lub art. 9 ust. 2 lit. j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu  
dyrektywy 95/46/WE. Odbiorcami danych są: Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Dane 
przechowywane będą przez okres realizacji i rozliczania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w na lata 2014-2020. Ankietowany, 
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w zakresie swoich danych, ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, ma prawo przenieść dane, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna   z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu pn.  

Nazwa 

 którego Pan/Pani był/była uczestnikiem (vide: „Oświadczenie uczestnika projektu” – załącznik nr 5 do umowy)               

 

Osoba do kontaktu:  
Aleksandra Wejt – tel. 42 630-57-69 do 72 wew.112, e-mail: wejt.aleksandra@bppwl.lodzkie.pl 
 
Emilia Modranka – tel. 42 630-57-69 do 72 wew. 121, e-mail: modranka.emilia@bppwl.lodzkie.pl 
 
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi 
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Kwestionariusz ankiety skierowanej do pracodawców 

 
ANKIETA DOTYCZĄCA JAKOŚCI PRAKTYK I STAŻY SKIEROWANA DO 

PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

M1. Nazwa przedsiębiorcy  [Uzupełniona  przez ROT] 
 

M2. Adres  [Uzupełniona  przez ROT] 
 

M3. Imię i nazwisko osoby do kontaktu 
 

M4. Numer telefonu osoby do kontaktu 
 

 

M5. Profil działalności  
Proszę wpisać główny profil działalności (np. kod PKD) 

 

 

M6. Proszę wskazać, w którą specjalizację regionalną 
wpisuje się Państwa działalność 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

 

 

Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody  
Zaawansowane materiały budowlane  
Medycyna, farmacja, kosmetyki  
Energetyka, w tym odnawialne źródła energii  
Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze  
Informatyka i telekomunikacja  
Żadne z powyższych  

 

 

1. Ilu uczniów przyjęli Państwo na praktykę/ staż w ramach projektu Nazwa projektu 
współfinansowanego ze środków RPO WŁ 2014-2020? ze szkoły Nazwa szkoły, miejscowość 
Proszę wpisać liczbę uczniów. W przypadku braku uczniów z niepełnosprawnościami, proszę wpisać „0” 

 Liczba 

a) Liczba uczniów ogółem  

  W tym liczba uczniów z niepełnosprawnościami  
        Proszę wpisać liczbę uczniów. 

 
2. Ile wynosił przeciętny okres realizacji praktyki zawodowej/ stażu zawodowego? 

Proszę zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź.  

m) 150 godzin n) 151-300 godzin o) 301-600 godzin p) 601-970 godzin 

    
 

3. Jak oceniają Państwo długość trwania praktyk/stażu? 
Proszę zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź.  

g) Powinien być krótszy h) Był wystarczający i) Powinien być dłuższy 

   
 

4. Czy został opracowany program praktyk / stażu zawodowego? 
Jeśli „nie” proszę przejść do pytania 8. 

Tak Nie 

  
 

 

5. W jakim stopniu byli Państwo zaangażowani w przygotowanie 
programu praktyk / stażu? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo małym, a w 5 bardzo dużym. 

1 2 3 4 5 
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6. Które z poniższych elementów znalazły się w programie praktyk/ stażu? 
Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi. 

 

Elementy programu  

g) Cele edukacyjne, które osiągnie praktykant lub stażysta  

h) Treści edukacyjne  

i) Zakres obowiązków  

j) Harmonogram realizacji praktyk/stażu  

k) Zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy  

l) Procedury wdrażania do pracy  
 
 

7. Czy program praktyk / stażu uwzględniał potrzeby uczniów z 
niepełnosprawnościami, odbywających praktyki/staż (predyspozycje 
psychofizyczne i zdrowotne) ? 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

Tak Nie Nie 
dotyczy 

   
 

 

8. Czy przed rozpoczęciem praktyki/stażu: 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

t) została podpisana umowa z każdym z uczniów uczestniczącym w praktyce / stażu   

u) zapoznano uczniów z programem praktyk / stażu   

v) zapoznano uczniów z przepisami BHP   

w) zapoznano uczniów z przepisami przeciwpożarowymi   

x) zapoznano uczniów  z regulaminem stanowiska pracy   
 

9. Czy uczniowie odbywający praktyki / staże w Państwa przedsiębiorstwie mieli 
zapewnione stanowisko pracy, wraz z niezbędnym sprzętem, narzędziami i 
zapleczem do wykonywania pracy? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź  

Tak Nie 

  
 

 

10. Czy stanowisko pracy było dostosowane do potrzeb uczniów 
z niepełnosprawnościami odbywających praktyki/staż (uwzględniało 
predyspozycje psychofizyczne i stan zdrowia)?  
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 

Tak Nie Nie 
dotyczy 

   
 

 

11. Czy na początku (lub w trakcie) odbywania praktyki / stażu: 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

i) przedstawiono uczniom zakres obowiązków   

j)  wskazano uczniom stanowisko  pracy   
 

12. Czy w ramach projektu zapewniono zwrot kosztów związanych z: 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie Nie 

dotyczy 

j) dojazdami uczniów do pracodawcy na miejsce praktyki / stażu    

k) zakupem odzieży roboczej    

l) zakupem narzędzi    

m) zakupem materiałów eksploatacyjnych    

n) innych, jakich…………………………………………………………………………………………….    
 

13. Czy został wyznaczony opiekun praktyk/stażu ze strony pracodawcy? 
Jeśli „nie” proszę przejść do pytania 18. 

Tak Nie 

  
 

 

14. Ilu opiekunów wyznaczyli Państwo dla praktykantów / stażystów 
Proszę wpisać liczbę opiekunów. W przypadku braku opiekunów proszę wpisać „0”.  

Liczba 
opiekunów 

 
 

 

15. Czy opiekun (ze strony pracodawcy) po zakończeniu praktyk dokonał oceny 
postępów uczniów? Proszę wskazać właściwą odpowiedź. 

Tak Nie 
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16. Czy ocena postępów uczniów została przekazana szkole? 
Proszę wskazać właściwą odpowiedź. 

Tak Nie Nie 
dotyczy 

   
 

 

17. Czy uczniowie po zakończeniu praktyk / staży zawodowych otrzymali 
dokument potwierdzający udział w praktykach / stażach? 
Proszę wskazać właściwą odpowiedź. 

Tak Nie 

  
 

 

18. W jakim stopniu zadania wykonywane w czasie praktyk/stażu były zgodne z: 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo niskim, a 5 bardzo wysokim. 1 2 3 4 5 

j) przedstawionym uczniom programem praktyk / staży      

k) umiejętnościami uczniów      
 

19. Jak oceniają Państwo przygotowanie uczniów do pracy wykonywanej 
podczas praktyk / stażu? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

20. W jakim stopniu wiedza zdobyta w szkole w ramach realizacji podstawy 
programowej kształcenia zawodowego była wystarczająca do podjęcia 
w przyszłości pracy w zawodzie? 
Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niskim, a 5 bardzo wysokim. 

1 2 3 4 5 

     
 

 

21. Ilu uczniom złożono oferty pracy po odbyciu praktyki / stażu zawodowego w Państwa 
przedsiębiorstwie? 

Proszę zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź.  

a) żadnemu b) 1 – 5  c) 6 – 10  d) powyżej 10  

    
 

22. Jakie korzyści odniosło Państwa przedsiębiorstwo z organizacji praktyk / stażu dla uczniów 
wskazanej szkoły zawodowej? 

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

a) dobre przygotowanie przyszłych pracowników do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie   

b) nawiązanie bliższych relacji ze szkołą zawodową   

a) zapewnienie obsady stanowisk pracy w okresie trwania urlopów pracowników firmy   

b) inne, jakie …………………………………………………………………………………………………………………..   

c) brak korzyści   
 

23. Czy, poza organizacją praktyk / staży zawodowych organizowanych w ramach 
projektu finansowanego ze środków RPO WŁ 2014-2020, współpracują 
Państwo ze szkołą? Jeśli „nie” proszę przejść do pytania 26. 

Tak Nie 

  
 

 

24. W jakim zakresie, poza organizacją staży i praktyk w ramach projektu ze środków RPO WŁ 
2014-2020, Państwa przedsiębiorstwo współpracuje ze szkołą? 

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

k) Organizacja staży i praktyk dla uczniów, wynikających z podstawy programowej 
kształcenia zawodowego 

  

l) Organizacja kursów/zajęć/szkoleń dla uczniów    

m) Sponsorowanie przez pracodawców stypendiów dla uczniów   

n) Organizacja kursów/zajęć/szkoleń dla nauczycieli zawodu   

o) Organizacja staży i praktyk dla nauczycieli zawodu   

p) Wsparcie materialne dla szkoły ze strony pracodawców (np. urządzenia, materiały 
dydaktyczne, oprogramowanie) 

  

q) Konsultacje kierunków kształcenia zawodowego (np. otwarcie nowego kierunku w 
odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców) 

  

r) Konsultacje programów nauczania zawodowego w szkole   

s) Konsultacje w zakresie unowocześnienia wyposażenia pracowni/warsztatów   

t) Inne, jakie…………………………………………………………………………….   
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25. Jaki jest charakter współpracy ze szkołą? 
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Tak Nie 

c) Trwały, przedsiębiorstwo jest/ była stałym partnerem szkoły, współpraca ma charakter 
ciągły lub cykliczny 

  

d) Doraźny, przedsiębiorstwo raz na jakiś czas włącza się we współpracę ze szkołą, jednak 
nie jest to współpraca długotrwała lub cykliczna 

  

 

26. Czy po zakończeniu projektu będą Państwo kontynuować współpracę ze 
szkołą? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Tak Nie 

  
 

 
 
 

Dziękuję za wypełnienie ankiety! 
 

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Biuro Planowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą pod nadzorem Zarządu 
Województwa Łódzkiego. Na potrzeby przedmiotowej ankiety Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi jest podmiotem realizującym 
badania ewaluacyjne na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego. Informacje zebrane w ankiecie posłużą wyłącznie opracowaniu wyników analiz 
empirycznych badania pt. Monitoring jakości staży i praktyk zawodowych w ramach Poddziałania XI.3.1. „Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020” prowadzonego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (Regionalne 
Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego). Indywidualne dane ankietowe pozyskane na potrzeby badania będą przetwarzane i prezentowane 
w sposób zagregowany co minimalizuje możliwość identyfikacji osób. Opracowanie wyników analiz jest niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, natomiast od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu 
dyrektywy 95/46/WE art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 6 ust. 1 lit. e lub art. 9 ust. 2 lit. j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu  
dyrektywy 95/46/WE. Odbiorcami danych są: Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Dane 
przechowywane będą przez okres realizacji i rozliczania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w na lata 2014-2020. Ankietowany, w 
zakresie swoich danych, ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma 
prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, ma prawo przenieść dane, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, 
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna   z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu pn.  

Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 nr w Sieradzu 

 którego Pan/Pani był/była uczestnikiem (vide: „Oświadczenie uczestnika projektu” – załącznik nr 5 do umowy)       

         

 

Osoba do kontaktu:  
Aleksandra Wejt – tel. 42 630-57-69 do 72 wew.112, e-mail: wejt.aleksandra@bppwl.lodzkie.pl 
 
Emilia Modranka – tel. 42 630-57-69 do 72 wew. 121, e-mail: modranka.emilia@bppwl.lodzkie.pl 
 
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi 
 

 




