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Mamy rok 2014, kolejna grupa absolwentów opuściła mury naszej szkoły. Szkołę 

ukończyły 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego i  2 Technikum. Jak potoczyły się ich dalsze 

losy?  Większość z nich skontaktowała się ze szkołą, wychowawcą lub przyjaciółmi z klasy, 

aby ich o tym poinformować. To pozwoliło nam na przygotowanie krótkiej charakterystyki 

dalszej drogi rozwoju tegorocznych maturzystów. 

76% absolwentów Liceum Ogólnokształcącego kształci się dalej studiując czy też 

uczęszczając do szkoły policealnej. W grupie inne są również osoby, z którymi wychowawcy 

nie udało się  skontaktować. Na tę formę dalszego rozwoju zawodowego zdecydowało się 

38% absolwentów technikum. 

 

 



 

Analizując dane można zaobserwować dalszy wzrost uczniów, którzy po skończeniu 

szkoły podjęli pracę zawodową. Sytuacja ta wskazuje, iż młodzież ZSCL z roku na rok jest 

coraz lepiej przygotowywana pod zmieniający się rynek pracy. 

 

Poniższe wykresy przedstawiają procentowy rozkład ilościowy absolwentów Liceum 

i Technikum w podziale na tych, którzy kontynuują naukę, pracują zawodowo lub tych którzy 

w chwili zbierania danych nie podjęli ani nauki ani pracy. 

 

Dane te rozkładają się różnie nie tylko ze względu na to, jaką szkołę ukończyli 

uczniowie, ale także biorąc pod uwagę kierunek kształcenia.  



 

 

Uczniowie klasy 3a kształcili się w Liceum Ogólnokształcącym z poszerzoną ilością godzin 

przedmiotów humanistycznych.  Na chwilę obecną większość z nich kontynuuje naukę.  

Z niewielką przewagą na korzyść studentów rozłożyła się ilość osób studiujących 

i uczęszczających do szkoły policealnej. Wśród kierunków popularna jest: fizjoterapia, 

opiekunka dziecięca, dziennikarstwo, zarządzanie sportem, asystentka stomatologii, filologia 

czy wychowanie fizyczne. 

Klasa 3b była klasą podzieloną na dwie grupa, jedna realizowała poszerzoną ilość 

godzin z przedmiotów przyrodniczych, druga - przedmiotów ścisłych. Zdecydowana 

większość osób kształcących się dalej wybrała studia wyższe, wybierając kierunek zgodny  

z ich wcześniejszym profilem szkoły ponadgimnazjalnej. Kierunki popularne wśród 

absolwentów tej klasy to: fizjoterapia, turystyka, ochrona środowiska, pielęgniarstwo czy 

informatyka, budownictwo, elektrotechnika i górnictwo.  

Wśród absolwentów klasy 4TIŻ, grupa technikum żywienia i gospodarstwa 

domowego oraz technikum informatyczne, można zaobserwować, iż bardzo dobrze wybrali 

szkołę ponadgimnazjalną, gdyż zdecydowana większość z nich pracuje już zawodowo, a Ci 

którzy studiują w większości wybrali kierunki zbliżone do profilu szkoły średniej.  

Klasa 4TEO była klasą łączącą 2 zawody: technik ekonomista oraz technik ochrony 

środowiska. Duża grupa osób pracuje i nie zamierza kontynuować nauki. Natomiast Ci, 

którzy zdecydowali się na kontynuowanie nauki wybrali głownie szkołę policealną. 



 

 

Wśród absolwentów studiujących jak w poprzednich latach największą popularnością 

cieszy się Politechnika Śląska, co świadczy o dobrej znajomości rynku pracy, gdyż to właśnie 

absolwenci kierunków technicznych znajdują najszybciej zatrudnienie. Wielu wybiera 

państwowe uczelnie, a głównie Ci, którzy łączą pracę zawodową ze studiami, wybrali 

uczelnie prywatne. 

Analizując losy absolwentów szkoły zawodowej, można zaobserwować, iż część 

byłych uczniów ZS bardzo szybko odnajduje się na rynku pracy, jednak jest grupa uczniów, 

kończąca szkołę na różnych kierunkach, która nadal zamierza kształcić się dalej. Szczegółowe 

dane obrazuje poniższy wykres.  

 



Wnioski: 

Z powyższych rozważań wynika, że kierunki kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej 

były trafione, ponieważ młodzież odnalazła się na rynku pracy i bardzo często wybrała dalszy 

kierunek kształcenia zgodny z tym, ze szkoły średniej. Okazało się, iż ich marzenia stały się 

rzeczywistością. Należy jedynie życzyć im powodzenia i dalszej konsekwencji w spełnianiu 

marzeń nie tylko zawodowych, ale także osobistych.   
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         mgr inż. Marzena Hysa 


