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Streszczenie 

W artykule podjęto problem czynników determinujących wybór szkoły zawodowej, w oparciu  
o raport z badań pilotażowych. W badaniu diagnostycznym zastosowano metodę ilościową, wy-
korzystując technikę ankiety. Badanie przeprowadzono na próbie 107 uczniów klas pierwszych 
Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu przy ul. Rybaki 17. 
Na podstawie uzyskanych wyników można ustalić, że: 1) głównymi determinantami wyboru pod-
miotowej szkoły zawodowej są jej prestiż i opinia, lokalizacja placówki oraz możliwość odbycia 
praktyk zagranicznych (Niemcy, Finlandia, Litwa); 2) najsilniejszymi źródłami doradztwa oraz 
wsparcia przy podejmowaniu wyboru szkoły są: własna decyzja oraz rodzice. Wnioski z badań 
wyznaczają ścieżkę rozwoju działań promocyjnych i strategii rekrutacyjnych. 

Słowa kluczowe: wybór szkoły, technikum budowlane, promocja szkoły, raport z badań, doradz-
two. 
 
FACTORS DETERMINING THE CHOICE OF VOCATIONAL SCHOOL  
– RESEARCH REPORT 
 
Abstract 

The article addresses the problem of factors determining the choice of a vocational school, based 
on a report from a pilot study. The diagnostic test used a quantitative method - a questionnaire. 
The research was conducted on a sample of 107 first-class Technical School of Construction in 
Poznan, Rybaki street, no. 17. The presented results establish that: 1) the main determinants of 
subject selection of a vocational school are its prestige and opinion, location of the facility and 
the possibility of foreign internships (Germany, Finland, Lithuania ); 2) the strongest sources of 
counseling and support when choosing a school are their own decision, as well as parents. The 
conclusions from the research determine the directions of effective recruitment activities. 

Key words: school selection, Technical School of Construction, school promotion, research re-
port, consultancy. 

 
 
 

Wprowadzenie 

Praca zawodowa wciąż pozostaje podstawową formą aktywności człowieka. Procesy tech-

niczno-technologiczne, społeczne, informacyjno-informatyczne, mimo istotnych przeobrażeń, 
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szczególnej dynamiki wkraczania w każdą sferę produkcji i usług, w zasadzie nie zmieniają 

funkcji i znaczenia pracy w życiu człowieka1. Praca, związana z wykonywanym zawodem, jest 

przede wszystkim źródłem utrzymania pracownika, jego egzystencji ekonomicznej oraz zapew-

nia mu określoną pozycję społeczną, stwarzając możliwość zaspakajania różnych potrzeb2. 

P. Kowolik podkreśla, że w czasach kultu fachowości, osadzonego w ramach gospodarki ryn-

kowej, racje społeczne i osobiste przemawiają za tym, aby zdobywać wysokie kwalifikacje 

zawodowe oraz zabiegać o szanse rozwoju3. Kierowanie procesem postępu rozwoju zawodo-

wego to zajęcie niełatwe, bo – jak zauważa Cz. Plewka – dotyczy tej sfery własnego życia, 

która uwikłana jest w różnego rodzaju zawiłości powodowane zarówno względami podmioto-

wymi (tkwiącymi w jednostce), jak i przedmiotowymi (tkwiącymi w środowisku)4. 

Wyniki badań oraz obserwacje współczesnych przejawów życia społecznego dostarczają 

dowodów na to, że pozycja społeczna oraz zawodowa człowieka w coraz większym stopniu 

zależy od jego wykształcenia. Jak zauważa A. Bogaj, dobre wykształcenie przestaje być war-

tością autoteliczną, zyskuje bowiem w ocenie młodzieży jego wymiar praktyczny – wykształ-

cenie staje się inwestycją na przyszłość5. Pierwszym krokiem w budowaniu ścieżki rozwoju 

zawodowego wydaje się być wybór szkoły ponadgimnazjalnej, zwłaszcza w tej sytuacji, gdy 

wybór dotyczy szkoły, mającej zagwarantować nabycie kwalifikacji zawodowych. W wyma-

gającym, dynamicznie zmieniającym się środowisku zawodowym pracodawcy oczekują przede 

wszystkim osób z wykształceniem w konkretnym zawodzie, a długoterminowe prognozy rynku 

pracy pokazują, że to absolwenci techników będą mieli coraz łatwiejszy dostęp do zatrudnienia. 

Nie dziwi zatem fakt, że średnie szkoły zawodowe „prześcigają się” w uatrakcyjnianiu oferty 

własnych placówek edukacyjnych, organizując coraz bardziej spektakularne akcje promocyjne, 

mające zainteresować młodych ludzi konkretnym profilem szkoły. 

Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu to szkoła o prawie stuletniej tradycji oraz 

uznanej renomie w skali całego województwa. Tytuł zawodowy technika budownictwa stwarza 

szeroki wachlarz możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy nie tylko w przedsiębiorstwach 

budowlanych, ale także w laboratoriach, państwowym nadzorze budowlanym, administracji 

budynków, biurach projektów czy też w ramach prowadzenia własnej firmy budowlanej. Ta 

atrakcyjność profilu w połączeniu z dużym zapotrzebowaniem rynku na fachowców z zakresu 

budownictwa powodują, że technikum nie boryka się z problemem braku zainteresowania ze 

strony absolwentów wielkopolskich gimnazjów podjęciem nauki w tej placówce. Nie zmienia 

                                                     
1 B. Pietrulewicz, Problemy edukacyjne i profesjologiczne w rozwoju organizacji, [w:] R. Gerlach (red.), 

Edukacja i praca. Konteksty-wyzwania, antynomie, Bydgoszcz 2008, s. 299. 
2 K.M. Czarnecki, Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 

2008, s. 95.  
3 P. Kowolik, Praca jako wartość w strukturach kategorii społecznych (zarys teoretyczny), [w:] E. Baron-

Polańczyk, A. Klementowska (red.), Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, tom 2, Wydawnictwo PTP, 
IIBNP, UZ, Zielona Góra 2015, s. 20. 

4 Cz. Plewka, Kilka refleksji dotyczących kształtowania umiejętności planowania ścieżki własnego rozwoju 

zawodowego, „Problemy Profesjologii” 2016, nr 1, s. 15. 
5 A. Bogaj, Człowiek w środowisku pracy, [w:] S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (red.), Pedagogika 

pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Poznań 2008, s. 31. 
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to jednak faktu, że nieustanne monitorowanie zmian oraz analiza skali popularności propono-

wanego profilu stały się kluczowymi elementami działań operacyjnych, wpisujących się w stra-

tegię rozwoju szkoły. W związku z powyższym, w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 w Pozna-

niu powołany został Zespół ds. Promocji Szkoły, którego celem jest m.in. rozpoznawanie po-

trzeb i preferencji zarówno uczniów, jak i potencjalnych kandydatów do podjęcia nauki w Tech-

nikum Budowlanym. Podmiotem wspierającym Zespół jest działające przy szkole Stowarzy-

szenie Absolwentów Technikum Budowlanego6, którego cele statutowe predestynują do czyn-

nego udziału w działaniach promocyjnych i wizerunkowych. Na mocy współpracy i w oparciu 

o zbieżne cele, we wrześniu 2017 r. opracowano i przeprowadzono wśród uczniów klas pierw-

szych ankietę kontrolną, mającą na celu poznanie czynników determinujących wybór Techni-

kum Budowlanego w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu w roku szkolnym 

2017/2018. 
 

1. Założenia badawcze 

Założono, że badania środowiskowe będą miały charakter ilościowy, dlatego zdecydowano 

o wyborze ankiety. Kwestionariusz ankiety adresowany do uczniów był anonimowy. Głównym 

celem badawczym było rozpoznanie motywów wyboru szkoły. Zainteresowano się również 

źródłami wsparcia ucznia przy podejmowaniu przez niego decyzji. Założono, że zebrane wy-

niki stanowić będą cenny materiał badawczy, na podstawie którego Zespół ds. Promocji Szkoły 

będzie mógł w przyszłości modyfikować narzędzia swej działalności i podejmować trafniejsze 

kroki w procesie wstępnej rekrutacji.  

Jako metodę wybrano sondaż diagnostyczny7, zaś typując technikę badawczą zdecydo-

wano o przeprowadzeniu ankiety8 ukierunkowanej kwestionariuszem pytań9. Dobór i kwalifi-

kacja pytań nastąpiły drogą dyskusji w Zespole ds. Promocji Szkoły oraz przedstawicieli Sto-

warzyszenia Absolwentów. Kwestionariusz ankiety zawierał dwa pytania: dotyczące motywów 

wyboru szkoły oraz źródeł wsparcia przy podejmowaniu decyzji, a także metryczkę określającą 

zmienne takie, jak płeć, miejsce zamieszkania, profil klasy czy wykształcenie rodziców. Zało-

żono, że wyniki z części „metryczkowej” pokażą czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu wymie-

nione zmienne wpływają na odpowiedzi respondentów.  

                                                     
6 Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Budowlanego „Rybaki 17” jest samorządną organizacją spo-

łeczną, opierającą swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. Głównym celem Stowarzy-
szenia jest pomoc Szkole w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych. Od 2014 r. prezesem Stowarzyszenia 
jest mgr Marek Wrzesiński (autor niniejszego artykułu). 

7 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007, s. 47; M. Łobocki, Metody i techniki 

badań pedagogicznych, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 245-247. 
8 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, 

s. 261-263. 
9 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, War-

szawa 2001, s. 96. 
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Badanie przeprowadzono wśród uczniów klas pierwszych Technikum Budowlanego. 

Kwestionariusz ankiety wypełniła młodzież, która podjęła naukę w klasach o specjalności tech-

nik budownictwa (45 respondentów), technik renowacji elementów architektury (55 responden-

tów) oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie (7 respondentów).  
 

2. Analiza wyników badań 

Analiza literatury przedmiotu i zgromadzonego materiału empirycznego (n=107) oraz zastoso-

wana metoda badawcza pozwalają na zaprezentowanie poniższych wyników.  
 

2.1. Charakterystyka próby badawczej 

W badaniu wzięły udział 62 uczennice (58%) oraz 45 uczniów (42%). Niespełna trzecia część 

spośród ankietowanych (29%) zadeklarowało miejsce stałego zamieszkania w mieście powyżej 

50 tys. mieszkańców. Pozostała część respondentów mieszka w mniejszych miejscowościach 

(34 osoby, co stanowi 32%), zaś 40 kolejnych (37%) na wsi. Województwo wielkopolskie za-

mieszkuje 106 osób (99%) biorących udział w badaniu, zaś sam Poznań, gdzie zlokalizowany 

jest Zespół Szkół Budownictwa nr 1 – 29 uczniów (27%). Jedynie jeden respondent mieszka 

w województwie zachodniopomorskiem, i jest to uczennica zamieszkująca wieś. 

Analizowane wyniki ankiety wskazują, iż poziom wykształcenia rodziców/opiekunów 

prawnych osób ankietowanych stanowi determinantę wyboru tej placówki oświatowej w kon-

tekście jej wysokiego poziomu nauczania. Szkoła ta bowiem notuje wysokie pozycje w Ran-

kingu Szkół Ponadgimnazjalnych10. W okresie ostatnich dwóch lat placówka ta niezmiennie 

dzierży II miejsce w Polsce wśród Techników Budowlanych, oraz II miejsce w Wielkopolsce 

wśród techników wszystkich profili. Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu 

Szkół Ponadgimnazjalnych jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do 

dumy. Świadczy to o dobrej atmosferze w szkole, współtworzonej przez znakomitą kadrę i am-

bitnych uczniów. Szkoła zamieszcza tę informację na swej stronie internetowej11, którą – zgod-

nie z ustaleniami dokonanymi drogą wywiadów nieustrukturyzowanych – chętnie odwiedzają 

zarówno potencjalni kandydaci do podjęcia nauki w szkole, jak i ich rodzice.  

 
2.2. Motywy wyboru szkoły, źródła wsparcia i doradztwa 

Odpowiadając na pytanie zasadnicze kwestionariusza ankiety – „Które z poniższych powodów 

zdecydowały, że wybrałaś/wybrałeś naszą szkołę?” – respondenci mogli dokonać wyboru pię-

ciu odpowiedzi spośród czternastu możliwych. Uczniowie proszeni byli o dokonanie pięciu 

typowań, aby autor ankiety mógł uzyskać szersze spektrum powodów wyboru tej placówki 

oświatowej. Rozkład odpowiedzi przedstawiono na rysunku 1. 
 

                                                     
10 Wg rankingu PERSPEKTYWY. Kapituła Rankingu już czwarty raz z rzędu przyznała Zespołowi Szkół 

Budownictwa nr 1 w Poznaniu przy ul. Rybaki 17 tytuł Złotej Szkoły w kategorii „najlepsze technika w Polsce”. 
11 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1, www.zsb1.poznan.pl [30.03.2018]. 
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Rys. 1. Motywy wyboru szkoły 

Źródło: opracowanie własne.  
 

Najczęściej wskazywanymi przez młodych ludzi motywami wyboru placówki oświatowej oka-

zały się: prestiż szkoły, jej atrakcyjna lokalizacja oraz możliwość odbycia praktyk za granicą. 

Z kolei najniższą determinantą okazały się przypadkowy wybór, a także inny powód.  

 

 

Rys. 2. Motywy wyboru szkoły – rozkład najczęściej wybieranych odpowiedzi z podziałem na płeć  

Źródło: opracowanie własne. 
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Dla dziewcząt głównymi motywami wyboru szkoły okazały się, ex aequo (38 głosów), możli-

wość odbycia praktyk zagranicznych oraz atrakcyjna lokalizacja szkoły (Rys. 2). Chłopcy na-

tomiast docenili prestiż szkoły (26 głosów). Respondenci najrzadziej stwierdzali, że był to przy-

padkowy wybór (9 odpowiedzi), a 5 spośród 107 ankietowanych podało inny powód wyboru 

szkoły („szkoła jest wysoko w rankingu”; „jeden z kierunków zaoferowanych przez szkołę 

mnie szczególnie zainteresował”; „język francuski; niestety zawiodłam się i klasy z tym języ-

kiem nie utworzono, a wyraźnie został wspomniany w ulotce szkoły”; „kierunek jaki wybrałem 

jest tutaj, a nie w szkole w moim rodzinnym mieście”; „robienie tego sprawia mi przyjem-

ność”). 

Pytanie drugie dotyczyło źródeł doradztwa przy wyborze szkoły. Rysunek 3. obrazuje dużą 

samodzielność respondentów w podejmowaniu decyzji. W dalszej kolejności wskazuje na ak-

tywność rodziców. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują zatem zintensyfikowanie dzia-

łań szkoły w kierunku zainteresowania samych rodziców gimnazjalistów, stanowiących ważne 

źródło wsparcia i doradztwa młodych ludzi. Zaś niepokoić może niewielki wpływ doradcy za-

wodowego, bowiem z jego pomocy skorzystało zaledwie 4 uczniów. Zatem, czy uczniowie, 

rodzice, system oświaty nie oczekiwaliby bardziej profesjonalnego działania właśnie tej grupy 

zawodowej?  
 

 

Rys. 3. Źródła doradztwa przy wyborze szkoły 

Źródło: opracowanie własne. 
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oraz międzynarodowym oraz z wysokiego stopnia zdawalności egzaminu maturalnego. Wy-

soką pozycję szkoły odzwierciedla fakt dzierżenia przez nią czterech Złotych Tarcz w rankingu 

PERSPEKTYW. Na najczęściej typowany przez respondentów prestiż dodatkowo wpływa zaj-

mowane od dwóch lat II miejsce w Polsce wśród wszystkich Techników Budowlanych. Pozy-

tywną opinię zaś kreują absolwenci, pracodawcy i pozostali uczestnicy rynku pracy oraz admi-

nistracji władz miasta. 

Można doszukać się związku pomiędzy dogodną lokalizacją placówki a jej popularnością 

– szkoła znajduje się w centrum miasta, obok Starego Browaru12, który otrzymał międzynaro-

dowe nagrody w kategoriach dla Najlepszego Centrum Handlowego na Świecie, a także Naj-

lepszego Centrum Handlowego w Europie. Świadomość ankietowanych, iż Stary Browar 

uznany jest za jedną z dwudziestu ikon architektury powstałych po 1989 r., a elewacja budynku 

szkolnego nawiązuje do stylu architektonicznego Starego Browaru (styl arkadowy architektury 

industrialnej, elewacja kształtowana przez czerwoną cegłę z półkoliście zamkniętymi oknami 

i prostymi ozdobnikami) zapewne również sprzyja kreowaniu jej wizerunku oraz argumento-

waniu na rzecz atrakcyjnej lokalizacji. 

Co bardzo istotne, objęci badaniami wysoko pozycjonowali praktyki zagraniczne 

(Niemcy, Finlandia, Litwa) jako motyw wyboru szkoły. Można więc założyć, że uczniowie są 

żywo zainteresowani samorozwojem, opartym nie tylko o zdobywanie nowych umiejętności 

zawodowych, ale także kompetencji społecznych w wielokulturowym środowisku pracy i na-

uki. Fakt ten jednoznacznie wskazuje, iż szkoła – podczas działań promocyjnych – powinna 

zwrócić szczególną uwagę na ten kierunek rozwoju placówki. 
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Półwiejskiej 42. Laureat wielu prestiżowych międzynarodowych oraz krajowych nagród w kategorii architektury 
i handlu. Pierwotnym właścicielem była Grażyna Kulczyk, od 2015 należy do funduszu Deutsche Asset & Wealth 
Management. Jest połączeniem obiektu handlowego oraz galerii artystycznej. Taka dwojaka funkcja wiąże się 
z realizacją idei „50:50” Grażyny Kulczyk, zgodnie z którą 50% przedsięwzięcia stanowi biznes, a drugie 50% 
poświęcone jest sztuce.  


