Opinia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia

Dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: technik technologii żywności (314403)
Wnioskująca szkoła: Zespół Szkół Ponadgminazjalnych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu
Informacje uzupełniające o rynku pracy
1. W województwie pomorskim kształcenie w zawodzie technik technologii żywności realizuje
6 placówek, z tego Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, Zespół Szkół
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie, Zespół
Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Społeczne Technikum w Słupsku.
2. W województwie pomorskim w obserwowanych latach liczba uczniów kształcących się w zawodzie
technik technologii żywności ulegała niewielkim wahaniom. Ponadto, po spadku liczby absolwentów
w roku szkolnym 2014/15 w porównaniu do roku wcześniejszego, prawdopodobny jest wzrost tej
liczby w roku szkolnym 2015/16, gdyż w ostatnich klasach kształci się 79 uczniów.
Rok szkolny
Liczba uczniów
Liczba absolwentów
2013/14
348
72
2014/15
304
41
2015/16
323
Źródło: System Informacji Oświatowej.

3. W województwie pomorskim w zawodzie technik technologii żywności zarejestrowało się
zdecydowanie więcej bezrobotnych (w tym także absolwenci), niż zgłoszono wolnych miejsc pracy
i aktywizacji zawodowej. W powiecie starogardzkim natomiast zarejestrowało się po dwóch
bezrobotnych w 2014 i 2015 r. (w tym jeden absolwent w 2014 r.) oraz w 2013 r. zgłoszono jedną ofertę
pracy.
Rok

Bezrobotni
rejestrujący się

2013
2014
2015

161
155
132

2013
2014
2015

0
2
2

Bezrobotni absolwenci rejestrujący się
(do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki)

Wolne miejsca pracy
i aktywizacji
zawodowej

województwo pomorskie
21
29
11
powiat starogardzki

7
7
6

0
1
0

1
0
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01, Załącznik 3.
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4. Specjaliści technologii żywności i żywienia w Barometrze zawodów województwa pomorskiego
na 2016 r. prognozowani są jako grupa nadwyżkowa zarówno w województwie pomorskim,
jak i powiecie starogardzkim. Zatem przewiduje się, że popyt na pracowników z powyższej grupy
zawodów powinien być niższy niż ich podaż. Ponadto, w ramach badania wskazano jako czynnik
wpływający na nadmierną podaż pracowników wśród specjalistów technologii żywności i żywienia,
napływ absolwentów szkół przy braku rotacji pracowników w przedsiębiorstwach.
5. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia na posiedzeniach w dniach 4 lutego 2013 r. oraz
15 lutego i 21 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie
1

Barometr zawodów jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą relacji między popytem a podażą pracy oraz zmian zapotrzebowania
na wybrane zawody na regionalnym rynku pracy. Na potrzeby badania Barometr zawodów opracowywana została klasyfikacja zawodów,
która jest uaktualniana raz w roku. Metodologia badania została wypracowana w Szwecji i Finlandii, a od 2009 r. wykorzystywana jest
do tworzenia Barometru zawodów dla województwa małopolskiego. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w 2015 r. Barometr
zawodów jest wdrażany we wszystkich województwach w Polsce.
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technik technologii żywności (314403) w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. Księcia
Sambora II w Tczewie, Zespole Szkół Ponadgminazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie
i Zespole Szkół Ponadgminazjalnych w Sierakowicach.
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