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Metodologia  
 

Przy opracowaniu opierano się na danych o uczniach szkół ponadgimnazjalnych 

mieszczących się na terenie powiatu ostródzkiego z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEN 

(wygenerowane przez firmę Sygnity S.A pobrane ze strony https://www.mz.praca.gov.pl/Puls2) 

oraz bazy danych Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie w zakresie absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych i wyższych według zawodów i specjalności pozostających bez zatrudnienia 

według stanu na 31 grudnia 2010 roku.  

 

Uwaga: 

Opracowanie przedstawia niepełny obraz sytuacji na lokalnym rynku pracy i częściowo 

niepokrywający się z rzeczywistością, ponieważ wygenerowane dane prawdopodobnie są niepełne  

– brakuje części szkół z terenu powiatu, a w części szkół brakuje wskazania absolwentów w danych 

zawodach, co powoduje brak możliwości wprowadzenia wszystkich danych dotyczących 

bezrobotnych absolwentów widniejących w ewidencji PUP w końcu 2009 roku. Ponadto 

konstrukcja aplikacji do prowadzenia „Monitoringu zawodów” nie uwzględnia osób, które pomimo 

ukończenia szkoły nie zdały egzaminu zawodowego, więc w ewidencji PUP figurują jako osoby  

bez zawodu (nie ma możliwości wskazania ilości tych osób przy danej szkole).  

Dane dotyczące zawodów nie zawsze są spójne w zakresie wprowadzania ich nazw  

przez szkoły do SIO (MEN) oraz zawodów, według których są rejestrowani jako bezrobotni w PUP. 

Niespójność może wynikać również z tego, że do statystyki prowadzonej przez PUP (załącznik 

3 do MPiPS) – ujmowany jest często zawód inny niż wyuczony w danej szkole (np. wykonywany  

lub oczekiwany). Z analizy danych dotyczących absolwentów wynika, że niespójność może pojawić 

się również w przypadku osób po ZSZ uzupełniających wykształcenie w liceum ogólnokształcącym, 

gdzie absolwentami będą osoby bez zawodu, natomiast wg statystyki PUP mają przyporządkowany 

zawód zdobyty (wykonywany) wcześniej (ilości tych osób również nie można wprowadzić  

w aplikacji do poszczególnej szkoły). 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, na 229 bezrobotnych absolwentów, którzy 

ukończyli szkoły mieszczące się na terenie powiatu, jedynie 138 osób przypisano 

do poszczególnych szkół, natomiast 91 osób nie zostało wprowadzonych do aplikacji. 

  

https://www.mz.praca.gov.pl/Puls2
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WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH 
 

W 2010 roku szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu ostródzkiego, w które zostały ujęte 

w badaniach miały ukończyć 1 302 osoby, z czego: 

Rodzaj 
Absolwenci, którzy 

ukończyli szkołę  

w roku 2010 

Bezrobotni absolwenci 

zarejestrowani w PUP  

w końcu roku 2010 * 

Przewidywani 

absolwenci  

w roku 2011 

Licea ogólnokształcące 

(w tym profilowane oraz uzupełniające) 
550 61 673 

Szkoły policealne 85 0 140 

Szkoły średnie techniczne 

(technika, licea zawodowe) 
382 20 426 

Zasadnicze szkoły zawodowe 285 57 298 

Podsumowanie 1302 138 1537 

 

* na 229 bezrobotnych absolwentów, którzy ukończyli szkoły mieszczące się na terenie powiatu, 138 osób przypisano 

do poszczególnych szkół, natomiast 91 osób  nie zostało wprowadzonych do aplikacji. 

 

 

Największą grupę wśród nich stanowili absolwenci bez zawodu (kod "000000") – 550 osób 

(tj. 42,24% ogółu kończących badane szkoły w 2010 roku). Ponadto znaczący był również udział 

absolwentów w takich zawodach jak: 

Nazwa zawodu Kod zawodu Liczba absolwentów Udział w ogóle 

Technik hotelarstwa* "422402" 118 9,06% 

Technik informatyk* "351203" 69 5,30% 

Sprzedawca* "522301" 66 5,07% 

Technik agrobiznesu* "331402" 53 4,07% 

Kucharz małej gastronomii* "512002" 51 3,92% 

 

Stosunkowo liczną grupę stanowili również absolwenci w takich zawodach, jak: 

- Technik ekonomista* - 46 osób, 

- Mechanik pojazdów samochodowych* - 42, 

- Technik żywienia i gospodarstwa domowego* - 33, 

- Elektromechanik* - 31, 

- Technik rolnik* - 23, 

- Technik administracji* - 23, 
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- Technik technologii drewna* - 19, 

- Technik mechanik* - 17, 

- Kelner* - 17, 

- Stolarz* - 16, 

- Technik handlowiec* - 16, 

- Fryzjer* - 15, 

- Technik technologii żywności* - 13, 

- Technik elektryk* - 13, 

- Cukiernik* - 12. 

 

Według przewidywań ankietowanych szkół w 2011 roku opuści je 1 537 osób. Przy czym 

podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej będzie absolwentów bez zawodu (673 osoby). Ponadto  

Technicy hotelarstwa* - 131 osób, Technicy informatyk* - 89, Technicy agrobiznesu* - 63, Kucharze małej 

gastronomii* - 60 oraz Sprzedawcy* - 56 osób. Ponadto znaczną ilość będą stanowić również absolwenci 

w zawodach: 

- Technik ekonomista* (49 osób), 

- Mechanik pojazdów samochodowych* 

(38), 

- Technik prac biurowych* (35), 

- Technik rolnik* (33), 

- Mechanik - operator pojazdów i maszyn 

rolniczych* (30), 

- Stolarz* (29), 

- Technik mechanik* (26), 

- Elektromechanik* (24), 

- Technik bezpieczeństwa i higieny 

pracy* (24), 

- Technik żywienia i gospodarstwa 

domowego* (23), 

- Technik technologii drewna* (22), 

- Rolnik* (18), 

- Kelner* (15), 

- Fryzjer* (15), 

- Technik handlowiec* (14), 

- Cukiernik* (12), 

- Technik technologii żywno�ci* (11), 

- Monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych* (11), 

- Technik organizacji usług 

gastronomicznych* (11). 
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Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w Ostródzie 
 

Według stanu na koniec 2010 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie 

widniało 360 absolwentów, z czego wykształceniem wyższym legitymowało się 60 osób, 

wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 103 osoby, wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym – 76 osób oraz wykształceniem zasadniczym zawodowym – 121 osób. Poniższe 

zestawienie przedstawia liczbę bezrobotnych absolwentów według 6-cyfrowego kodu zawodu. 

Lp. 
kod 

zawodu 
nazwa zawodu 

ilość 

absolwentów 

1 000000 bez zawodu 184 

2 522301 Sprzedawca 30 

3 512002 Kucharz małej gastronomii 14 

4 235107 Pedagog 7 

5 723103 Mechanik pojazdów samochodowych 7 

6 422402 Technik hotelarstwa 6 

7 752205 Stolarz 6 

8 322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 5 

9 514101 Fryzjer 5 

10 343403 Technik organizacji usług gastronomicznych 4 

11 213303 Specjalista ochrony środowiska 3 

12 242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 3 

13 261906 Prawnik legislator 3 

14 263102 Ekonomista 3 

15 331403 Technik ekonomista 3 

16 351203 Technik informatyk 3 

17 512001 Kucharz 3 

18 751201 Cukiernik 3 

19 751204 Piekarz 3 

20 213105 Biolog 2 

21 213207 Inżynier zootechniki 2 

22 228301 Fizjoterapeuta 2 

23 228903 Kosmetolog 2 

24 233025 Nauczyciel wychowania fizycznego 2 

25 242217 Specjalista administracji publicznej 2 

26 242222 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 2 

27 251902 Specjalista zastosowań informatyki 2 

28 263304 Politolog 2 

29 513101 Kelner 2 

30 722204 Ślusarz 2 

31 741103 Elektromonter reklam świetlnych 2 

32 753402 Tapicer 2 

33 132101 Główny technolog 1 

34 213106 Biotechnolog 1 

35 214303 Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne 1 

36 214390 Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska 1 

37 214403 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne 1 

38 225101 Lekarz weterynarii 1 
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39 227101 Diagnosta laboratoryjny 1 

40 228402 Specjalista żywienia człowieka 1 

41 232006 Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych 1 

42 242390 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 1 

43 243106 Specjalista do spraw marketingu i handlu  1 

44 252290 Pozostali administratorzy systemów komputerowych 1 

45 252302 Inżynier systemów sieci komputerowych 1 

46 261901 Asystent prawny 1 

47 264201 Dziennikarz 1 

48 264303 Filolog – filologia polska 1 

49 311204 Technik budownictwa 1 

50 311410 Technik mechatronik 1 

51 311922 Technik technologii drewna 1 

52 314490 Pozostali technicy technologii żywności 1 

53 321301 Technik farmaceutyczny 1 

54 322001 Dietetyk 1 

55 325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1 

56 331402 Technik agrobiznesu 1 

57 343204 Plastyk 1 

58 513202 Barman 1 

59 514102 Fryzjer damski 1 

60 514207 Technik usług kosmetycznych 1 

61 522305 Technik handlowiec 1 

62 711202 Murarz 1 

63 713102 Malarz budowlany 1 

64 721306 Blacharz samochodowy 1 

65 723105 Mechanik samochodów osobowych 1 

66 731805 Przędzarz 1 

67 741201 Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni 1 

68 741290 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 1 

69 816090 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 1 

70 932911 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 1 

71 933304 Robotnik magazynowy 1 

Razem 360 

Źródło: PUP Ostróda 

 

 

Z powyższych osób 229 osób ukończyło szkoły na terenie powiatu ostródzkiego, natomiast 

131 osoby ukończyły rożne szkoły (w tym wyższe) mieszczące się poza terenem powiatu.  

Należy dodać, na 229 bezrobotnych absolwentów, którzy ukończyli szkoły mieszczące się na 

terenie powiatu, jedynie 138 osób przypisano do poszczególnych szkół objętych badaniem.  
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Załączniki 
 

 

 

 

Tablica 4.1. Absolwenci zarejestrowani w PUP w powiecie ostródzkim według szkół i zawodów  

w roku 2010 oraz przewidywani absolwenci w roku 2011 

 

Tablica 4.2. Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów 

w powiecie ostródzkim w latach 2010 i 2011 

 

( Tablice wygenerowane przez firmę Sygnity S.A pobrane ze strony https://www.mz.praca.gov.pl/Puls2) 

 

https://www.mz.praca.gov.pl/Puls2

