Poznań, dnia 21.07.2010 roku

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW
DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH
W POWIECIE POZNAŃSKIM
W 2009 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM
Prezentowane opracowanie jest kontynuacją monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych w powiecie poznańskim w 2009 roku. Opracowana część monitoringu
zawiera kluczowe informacje dotyczące sytuacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
w powiecie poznańskim w 2009 roku. Przedstawiona część raportu zawiera informacje, które
mają charakter zarówno diagnostyczny, ponieważ przedstawione zostały dane zastane
dostępne w Systemie Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące
liczby absolwentów kończących edukację w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie
poznańskim, jak i prognostyczny. Część prognostyczna raportu zawiera bardzo ważne
informacje na temat przyszłej sytuacji absolwentów wchodzących na rynek pracy w 2009
roku. Dane pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
zostały również skorelowane z danymi pochodzącymi z Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu, które dotyczą bezrobocia rejestrowanego wśród absolwentów szkół z terenu
powiatu poznańskiego.
Absolwenci według szkół i zawodów w roku 2009 i 2010.
Według danych z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
absolwentami szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu poznańskiego zostało łącznie
w 2009 roku 1 298 osób. Wzrost liczby absolwentów kończących edukację w roku szkolnym
2009 wyniósł 209. Dla porównania warto przypomnieć, że w 2008 roku edukację w jednej ze
szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu poznańskiego ukończyło 1 089 osób. Wzrost
liczby absolwentów ma charakter stały i zwiększa się sukcesywnie - w 2007 roku edukację
ukończyło 1 047 osób.
Jak wynika z podziału na poszczególne rodzaje szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych
na terenie powiatu poznańskiego - edukację w liceach ogólnokształcących ukończyło 631
osób. Wzrost liczby absolwentów w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł 75, ponieważ
w 2008 roku edukację na tym poziomie ukończyło 556 osób.
Niewielki wzrost liczby absolwentów został zaobserwowany w przypadku absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych. W 2009 edukację w zasadniczych szkołach zawodowych
zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego ukończyło 330 osób. Natomiast w 2008
roku edukację ukończyło 294 absolwentów. Wzrost liczby absolwentów wyniósł więc 36.
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Nieznaczny wzrost liczby absolwentów, którzy ukończyli edukację w 2009 roku odnotowano
w przypadku szkół średnich technicznych (technika, licea zawodowe), które ukończyło 151
osób. Różnica w liczbie absolwentów kończących edukację w tego rodzaju szkołach
w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniosła 34. W 2008 roku edukację ukończyło zaledwie
117 absolwentów.
Różnica w liczbie absolwentów kończących w 2009 roku edukację wystąpiła także
w przypadku szkół policealnych. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej edukację w szkołach policealnych zlokalizowanych na
terenie powiatu poznańskiego ukończyło 178 osób. Wzrost liczby abiturientów tego rodzaju
szkół zwiększa się w sposób sukcesywny i wynosi 56. Warto tylko przypomnieć, że w 2008
roku liczba absolwentów szkół policealnych w powiecie poznańskim wynosiła 122, natomiast
w 2007 roku nie odnotowano żadnych absolwentów szkół policealnych. Wzrost liczby
absolwentów w 2009 roku w liczbach bezwzględnych w porównaniu z rokiem 2008 wyniósł
56, a z rokiem 2007 – 178. Okazuje się, że wzrost liczby absolwentów, którzy ukończyli
naukę w 2009 roku nie jest de facto wysoki, ale dotyczy wszystkich typów szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu poznańskiego.
Spośród absolwentów liceów ogólnokształcących najliczniejszą grupę abiturientów bez
zawodu stanowili w 2009 roku przedstawiciele takich liceów ogólnokształcących
mieszczących się na terenie powiatu poznańskiego jak: Liceum Ogólnokształcące
w Puszczykowie – 123 absolwentów, II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu – 98 osób,
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej – 77 osób, Liceum
Profilowane z oddziałami integracyjnymi – 70 osób, Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
Podgórnym – 56 absolwentów oraz Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie – 39 osób.
W przypadku zasadniczych szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu
poznańskiego, w których naukę w 2009 roku ukończyło 330 absolwentów wynika, iż
najliczniejszymi zawodami, które w 2009 roku ukończyło po 23 absolwentów były zawody:
kucharz małej gastronomii oraz mechanik pojazdów samochodowy. Kolejne zawody według
liczby abiturientów, którzy w 2008 roku ukończyli naukę w zasadniczej szkole zawodowej to:
sprzedawca w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Swarzędzu – 21 absolwentów, monter
mechatronik w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Swarzędzu – 16 oraz sprzedawca
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Mosinie – 15.
Dokonując analizy liczby absolwentów kończących edukację w 2009 roku w szkołach
policealnych mieszczących się na terenie powiatu poznańskiego okazuje się, że największa
liczba absolwentów szkół policealnych uzyskała następujące kwalifikacje zawodowe: bez
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zawodu (Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademia Viessmann
w Komornikach) - 78 absolwentów, technik urządzeń sanitarnych (Szkoła Policealna
Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademia Viessmann w Komornikach) - 22
absolwentów, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy [zawód szkolny: Technik
bezpieczeństwa i higieny pracy] (Szkoła Policealna w Mosinie) - 13 absolwentów,
kosmetyczka

[zawód

szkolny: Technik

usług

kosmetycznych]

(Policealna

Szkoła

Kosmetyczna w Puszczykowie) - 11 absolwentów, technik informatyk (Szkoła Policealna Nr
1 w Swarzędzu) - 11 absolwentów.
Edukację w szkołach średnich technicznych (technika, licea zawodowe) w 2009 roku
ukończyło 151 osób. Spośród wymienionej grupy osób największe grono absolwentów
uzyskało następujące kwalifikacje zawodowe: muzyk (Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Swarzędzu) - 37 absolwentów, technik żywienia i gospodarstwa domowego (Technikum
w Murowanej Goślinie) - 28 absolwentów, asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik
ekonomista] (Technikum w Swarzędzu) – 28 absolwentów, organizator usług hotelarskich
[zawód szkolny: Technik hotelarstwa] (Technikum w Rokietnicy) - 22 absolwentów, technik
informatyk (Technikum w Rokietnicy) - 13 absolwentów.
Bezrobotni absolwenci według szkół i zawodów w roku 2009.
W prezentowanym podpunkcie niniejszego opracowania przedstawione zostały
kluczowe dane związane z bezrobociem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
w powiecie poznańskim w 2009 roku. W poniższej analizie uwzględniono również korelacje
pomiędzy wyuczonym przez absolwentów zawodem oraz szkołą ponadgimnazjalną, która
wykształciła absolwentów a liczbą bezrobotnych absolwentów, którzy po ukończeniu szkoły
ponadgimnazjalnej zarejestrowali się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
jako osoby bezrobotne. Te informacje są niezwykle istotne z punktu widzenia efektywności
edukacji na danym kierunku oraz możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Według

danych

na

dzień

31.12.2009

roku

liczba

bezrobotnych

absolwentów

z uwzględnieniem danego typu szkoły ponadgimnazjalnej prezentuje się następująco. Liczba
bezrobotnych absolwentów, którzy ukończyli jedną z zasadniczych szkół zawodowych
w powiecie poznańskim i zarejestrowani zostali w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu,
wynosiła 43. Największe grono bezrobotnych absolwentów ukończyło następujące zasadnicze
szkoły zawodowe: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Swarzędzu – 19 bezrobotnych
absolwentów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku – 7 bezrobotnych absolwentów,
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Murowanej Goślinie – 7 bezrobotnych absolwentów,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mosina – 5 bezrobotnych absolwentów, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 1 w Owińskach – 4 bezrobotnych absolwentów oraz Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 2 w Mosinie – 1 bezrobotny absolwent.
W statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu według danych na dzień 31.12.2009
roku figurowało 5 bezrobotnych absolwentów liceów profilowanych z terenu powiatu
poznańskiego w tym: 2 osoby bezrobotne z Liceum Profilowanego w Owińskach, 2 osoby
bezrobotne z I Liceum Profilowanego w Swarzędzu oraz 1 osoba bezrobotna z Liceum
Profilowanego w Buku.
Według danych na dzień 31.12.2009 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu
zarejestrowanych było 20 absolwentów szkół średnich technicznych (technika, licea
zawodowe) w tym: 11 bezrobotnych absolwentów, którzy ukończyli edukację w Technikum
w Swarzędzu, 6 bezrobotnych absolwentów, którzy ukończyli edukację w Technikum
w Rokietnicy oraz 3 bezrobotnych absolwentów, którzy ukończyli edukację w Technikum
w Murowanej Goślinie.
W przypadku szkół policealnych okazuje się, że łącznie 3 bezrobotnych absolwentów, którzy
ukończyli jedną ze szkół policealnych z terenu powiatu poznańskiego było zarejestrowanych
w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu według danych na dzień 31.12.2009
roku. Szkoły policealne, które ukończyli bezrobotni absolwenci to: Szkoła Policealna
w Rokietnicy, Szkoła Policealna w Mosinie oraz Policealna Szkoła Nr 1 w Swarzędzu.
W przypadku liceów ogólnokształcących okazuje się, że według danych na dzień 31.12.2009
roku liczba bezrobotnych absolwentów tego rodzaju szkół ponadgimnazjalnych wynosiła 48.
Największą liczbę bezrobotnych absolwentów generowały następujące szkoły: III Liceum
Ogólnokształcące w Swarzędzu – 8 bezrobotnych absolwentów, Liceum Ogólnokształcące
w Pobiedziskach Letnisko – 6, II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu – 6, Liceum
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie – 6, Liceum Ogólnokształcące
w Kórniku – 5, Liceum Ogólnokształcące w Mosinie – 4, Liceum Ogólnokształcące
w Bolechowie – 4, Liceum Ogólnokształcące im. ppłk Zbigniewa Kiedacza w Luboniu – 3,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie – 2, Katolickie Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Mosinie – 2 oraz Liceum Ogólnokształcące
w Owińskach – 1 i Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym – 1.
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Wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadgimnazjanych w 2009 roku.
W opracowaniu zwrócono także uwagę na wskaźnik zagrożenia bezrobociem wśród
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego, którzy ukończyli edukację
w 2009 roku. Współczynnik obliczony został na podstawie ilości absolwentów, którzy
ukończyli naukę w danej placówce edukacyjnej w stosunku do liczby absolwentów danej
szkoły, którzy zostali bezrobotni, według stanu na dzień 31 XII 2009 roku. W Powiatowym
Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowało się 99 absolwentów, którzy w 2009 roku skończyli
edukację w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego.
W przypadku liceów ogólnokształcących z terenu powiatu poznańskiego okazuje się, że trzy
licea ogólnokształcące mają najwyższy wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów włączając
do analizy wszystkie licea, także te z terenu Poznania. Najwyższy współczynnik – wskaźnik
bezrobocia absolwentów odnotowano w przypadku: III Liceum Ogólnokształcącego
w Swarzędzu (27,59), Liceum Ogólnokształcącego w Pobiedziskach Letnisko (24,00) oraz
Liceum Ogólnokształcącego w Mosinie (17,39). Wysoki współczynnik bezrobocia wśród
absolwentów liceów ogólnokształcących wystąpił także w przypadku następujących szkół:
Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie (10,26), Liceum Ogólnokształcące w Owińskach
(7,14), Liceum Ogólnokształcące w Kórniku (6,49) oraz II Liceum Ogólnokształcące
w Swarzędzu (6,12).
Dokonując analizy wskaźnika bezrobocia wśród absolwentów publicznych policealnych szkół
zawodowych okazuje się, iż wskaźnik przyjmował dodatnie wartości w przypadku trzech
publicznych szkół policealnych, mianowicie: Szkoła Policealna w Rokietnicy (12,50), Szkoła
Policealna w Mosinie (7,69) oraz Policealna Szkoła Nr 1 w Swarzędzu (5,56).
Wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów techników przyjmował wysoką wartość
w przypadku kierunków organizowanych przez trzy szkoły średnie zawodowe – technika
zlokalizowane na terenie powiatu poznańskiego: Technikum w Swarzędzu - wskaźnik
bezrobocia wśród absolwentów wyniósł (32,35), Technikum w Rokietnicy - (17,14) oraz
Technikum w Murowanej Goślinie - (10,71).
Ostatnim

rodzajem

szkół

ponadgimnazjalnych,

które

poddane

zostały

diagnozie

z uwzględnieniem wskaźników bezrobocia wśród absolwentów danej placówki oświatowej
były zasadnicze szkoły zawodowe. Jak wynika z przedstawionych poniżej danych bezrobocie
wśród absolwentów niektórych szkół zawodowych kształtuje się na bardzo wysokim
poziomie: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Owińskach (36,36), Zasadnicza Szkoła
Zawodowa w Murowanej Goślinie (17,95), Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Mosinie
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(16,67), Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Swarzędzu (16,24), Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Buku (13,21) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mosinie (9,26).
Warto zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię, mianowicie na fakt, że wśród
kierunków organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne w powiecie poznańskim
występowały takie kierunki, które nie generowały bezrobocia wśród absolwentów. Według
danych na dzień 31.12.2009 roku absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, z których nie
zarejestrowała się ani jedna bezrobotna osoba to między innymi: Technikum Uzupełniające
Towarzystwa Wiedzy Rolniczej w Pobiedziskach – żaden spośród 31 absolwentów tej szkoły
nie zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, I Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Swarzędzu – 29 absolwentów, Zaoczne Liceum
Ogólnokształcące w Murowanej Goślinie – 20, Technikum Uzupełniające w Swarzędzu – 19,
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Swarzędzu – 19, Policealna Szkoła
Kosmetyczna w Puszczykowie – 18, I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu – 17, Liceum
Ogólnokształcące Zgromadzenia Sacre Coeur w Pobiedziskach – 17, Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące w Mosinie – 16, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Skórzewie – 14, Technikum Uzupełniające w Murowanej Goślinie – 10, Szkoła Policealna
Lider w Buku – 8, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koziegłowach – 7, Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skórzewie – 7, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Koziegłowach – 7, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Murowanej
Goślinie – 7, Szkoła Policealna w Bolechowie – 7, Szkoła Policealna w Skórzewie – 6,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Owińskach – 2, Liceum Ogólnokształcące
w Bolechowie – 6, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Swarzędzu – 4, Uzupełniające
Technikum LIDER w Buku – 4. W wymienionych przypadkach możemy mówić
o maksymalnym wskaźniku szansy uzyskania zatrudnienia.
Prognoza dotycząca liczby absolwentów według szkół i zawodów w roku 2010.
Zgodnie z danymi pochodzącymi z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz prognozami dotyczącymi liczby absolwentów, którzy w 2010 roku
ukończą edukację w szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu
poznańskiego z wyłączeniem szkół wyższych, okazuje się, że liczba absolwentów wzrośnie
w przyszłym roku o 164 i wyniesie 1 454. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących
zmniejszy się w 2010 o 83 i wyniesie w 2010 roku 548 osób. Liczba absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych zwiększy się w o 111 i wyniesie w 2010 roku 441. Także
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liczba absolwentów szkół średnich technicznych w powiecie poznańskim wzrośnie ze 151
w roku 2009 do prognozowanej liczby 227 w roku 2010. Prognozowany jest także wzrost
liczby absolwentów szkół policealnych w powiecie poznańskim, który zwiększy się ze 178
w 2009 roku do 238 w roku 2010.
Największy wzrost liczby absolwentów, którzy prawdopodobnie ukończą edukację w 2010
roku dotyczyć będzie następujących kierunków w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu
poznańskiego: kucharz (Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademia
Viessmann) - prognozowany wzrost liczby absolwentów o 76 osób, pracownik
administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) wzrost o 26, technik logistyk (Technikum) - wzrost o 23, technik mechanik (Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2) - wzrost o 23, sprzedawca (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
- wzrost o 18, technik urządzeń sanitarnych (Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik
Grzewczych Akademia Viessmann) - wzrost o 17, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
[zawód szkolny: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy] (Policealna Szkoła Kosmetyczna) wzrost o 16, pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] (II Szkoła
Policealna w Swarzędzu) - wzrost o 15, asystent rachunkowości [zawód szkolny: Technik
rachunkowości] (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) - wzrost o 15.
Według prognoz w 2010 roku zdecydowanie spadnie liczba absolwentów w następujących
szkołach i kierunkach: bez zawodu (Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych
Akademia Viessmann) - spadek liczby absolwentów o 78, bez zawodu (Liceum Profilowane
z oddziałami integracyjnymi) - spadek o 27, bez zawodu (I Liceum Profilowane) - spadek
o 20, bez zawodu (II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu) - spadek o 17, bez zawodu
(Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej) - spadek o 15, inspektor
bezpieczeństwa i higieny pracy [zawód szkolny: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy]
(Szkoła Policealna) - spadek o 13, organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik
hotelarstwa] (Technikum w Rokietnicy) - spadek o 13, bez zawodu (I Liceum
Ogólnokształcące w Swarzędzu) - spadek o 10.
Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie
poznańskim w latach 2009 i 2010.
Dane, które zostały wygenerowane z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa
Edukacji Narodowej, umożliwiły przedstawienie struktury zawodowej absolwentów, którzy
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ukończyli edukację w 2009 roku oraz przewidywaną strukturę zawodową przyszłych
absolwentów w 2010 roku.
Najliczniej reprezentowane zawody, które w 2009 roku zdobyły osoby z wykształceniem
policealnym i średnim zawodowym to: bez zawodu – 78, technik informatyk – 45, muzyk –
37, technik żywienia i gospodarstwa domowego – 28, asystent ekonomiczny [zawód szkolny:
Technik ekonomista] – 28, technik urządzeń sanitarnych – 22, organizator usług hotelarskich
[zawód szkolny: Technik hotelarstwa] – 22 oraz inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
[zawód szkolny: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy] – 21.
Wykształcenie średnie ogólnokształcące uzyskało w 2009 roku – 631 osób. Całą grupę
stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy nie posiadali kwalifikacji
zawodowych. Wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyskało w 2009 roku 330 absolwentów,
najwięcej z następującymi kwalifikacjami zawodowymi: sprzedawca – 67, kucharz małej
gastronomii – 38, mechanik pojazdów samochodowych – 36, cukiernik – 20, stolarz – 17,
tapicer – 17, monter mechatronik – 16, technik mechanik – 15 oraz fryzjer [zawody szkolne:
fryzjer, technik usług fryzjerskich] – 15.
Prognoza dotycząca liczby absolwentów w szkołach ponadgimnazjalncyh w 2010 roku
w powiecie poznańskim z uwzględnieniem nabytych przez absolwentów kwalifikacji
przedstawia się następująco. W przypadku absolwentów szkół policealnych i średnich
zawodowych prognozowany jest wzrost liczby absolwentów o 136. Największy wzrost liczby
absolwentów prognozowany jest w następujących zawodach: kucharz wzrost liczby
absolwentów o 95, technik informatyk wzrost o 31, pracownik biurowy [zawód szkolny:
technik prac biurowych] – o 27, technik logistyk – o 23, technik urządzeń sanitarnych – o 17
oraz technik architektury krajobrazu – wzrost o 15.
Natomiast największy prognozowany spadek liczby absolwentów w 2010 roku na poziomie
szkoły policealnej i średniej zawodowej planowany jest w przypadkach następujących
zawodów: bez zawodu spadek o 78 absolwentów, organizator usług hotelarskich [zawód
szkolny: technik hotelarstwa] spadek o 13 oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego
spadek o 9.
Liczba osób bez zawodu absolwentów liceów ogólnokształcących w 2010 roku zmniejszy się
o 83.
Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz konkretnych zawodów, największy wzrost
liczby absolwentów prognozowany jest w takich zawodach jak: sprzedawca wzrost o 81,
kucharz małej gastronomii wzrost o 48, technik mechanik wzrost o 38, mechanik pojazdów
samochodowych – 28, pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] –
9

26, monter mechatronik – 21 oraz lakiernik samochodowy wzrost o 21. Warto zwrócić
uwagę, iż w żadnym z zawodów nie jest prognozowany spadek liczby absolwentów.
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