Opinia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia
Dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: lakiernik (713201)
Wnioskująca szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie
Informacje uzupełniające o rynku pracy
1. W województwie pomorskim kształcenie w zawodzie lakiernik realizuje 25 placówek, w tym
2 w powiecie wejherowskim: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie i Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi oraz 6 w powiatach ościennych do wejherowskiego: Zespół
Szkół Budowlanych w Gdyni, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie, Zespół Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie, Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Lęborku, Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Somoninie.
2. W województwie pomorskim w roku szkolnym 2014/15 w porównaniu do wcześniejszego liczba
uczniów kształcących się w zawodzie lakiernik zwiększyła się. Ponadto w roku szkolnym 2015/16
liczba absolwentów powinna wzrosnąć, gdyż w ostatnich klasach kształci się 47 uczniów.
Rok szkolny
Liczba uczniów
Liczba absolwentów
2013/14
102
0
2014/15
150
9
2015/16
155
Źródło: System Informacji Oświatowej.

3. W województwie pomorskim w 2013 r. zawód lakiernik wykazywał równowagę (liczba
zarejestrowanych bezrobotnych i zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej była
porównywalna). Natomiast w kolejnych latach powyższy zawód był deficytowy, tj. więcej zgłoszono
wolnych miejsc pracy niż zarejestrowano bezrobotnych. W zawodzie lakiernik w 2013 r. i 2014 r.
rejestrowali się także bezrobotni absolwenci (do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki), jednakże ich
liczba nie była znacząca.
W powiecie wejherowskim, rejestrowała się stosunkowo mała liczba bezrobotnych (w tym pojedynczy
absolwenci) oraz zgłoszono jednostkowe oferty pracy.
Rok

Bezrobotni
rejestrujący się

2013
2014
I półrocze 2015

62
47
21

2013
2014
I półrocze 2015

19
13
6

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

Wolne miejsca pracy
i aktywizacji
zawodowej

województwo pomorskie
15
5
0
powiat wejherowski
4
2
0

58
133
63
0
3
2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01, Załącznik 3.

4. W 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim przeszkolił jedną osobę
na lakiernika samochodowego.
1
5. Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych w Barometrze zawodów województwa pomorskiego
na 2016 r. prognozowani są jako grupa deficytowa w województwie pomorskim. W przypadku

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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powiatu wejherowskiego prognoza zapotrzebowania była trudna do ustalenia ze względu
na niewystarczające dane.
6. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia na posiedzeniach w dniach 4 lutego i 15 kwietnia 2013 r.
pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie lakiernik (713201)
w Zespole Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni i Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie.
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