Opinia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia
Dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: technik pojazdów samochodowych (311513)
Wnioskująca szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników
w Chojnicach
Informacje uzupełniające o rynku pracy
1. W województwie pomorskim kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych realizuje
9 placówek, w tym 2 w powiecie ościennym chojnickiego, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bytowie i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku. W powiecie chojnickim
żadna placówka nie realizuje kształcenia w powyższym zawodzie, pomimo, że Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach uzyskało pozytywną opinię Pomorskiej
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
2. W województwie pomorskim z roku na rok obserwowany jest spadek liczby uczniów kształcących
się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Ponadto w roku szkolnym 2015/16 liczba
absolwentów powinna wzrosnąć w stosunku do roku wcześniejszego, gdyż w ostatnich klasach
kształci się 183 uczniów.
Rok szkolny
Liczba uczniów
Liczba absolwentów
2013/14
1109
246
2014/15
1067
122
2015/16
912
Źródło: System Informacji Oświatowej.

3. W województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie technik pojazdów
samochodowych przewyższała liczbę zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
których odnotowano jednostkowe przypadki. W zawodzie tym rejestrowali się także bezrobotni
absolwenci (do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki). W powiecie chojnickim natomiast tylko w 2014 r.
zarejestrował się jeden bezrobotny (był to absolwent) oraz nie zgłoszono żadnej oferty pracy.
Rok

Bezrobotni
rejestrujący się

2013
2014
I półrocze 2015

75
100
47

2013
2014
I półrocze 2015

0
1
0

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

Wolne miejsca pracy
i aktywizacji
zawodowej

województwo pomorskie
45
54
14
powiat chojnicki
0
1
0

2
3
3
0
0
0

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

4. W 2014 r. powiatowe urzędy pracy w Kartuzach i Malborku przeszkoliły 3 osoby w zakresie
mechaniki i elektromechaniki samochodowej oraz komputerowej diagnostyki samochodowej.
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5. W Barometrze zawodów województwa pomorskiego na 2016 r. prognozuje się, że technicy
mechanicy będą grupą zawodów zrównoważonych w województwie pomorskim (zarówno popyt,
jak i podaż pracowników będą na porównywalnym poziomie), natomiast w powiecie chojnickim
będą grupą o charakterze nadwyżkowym (popyt na pracowników będzie mniejszy niż ich podaż).
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.

1

Ponadto w ramach badania odnotowano również uwagi, że pracodawcy poszukują przede
wszystkim pracowników wyspecjalizowanych, a technicy mechanicy mają zbyt ogólne
kompetencje. Jednocześnie absolwenci wchodzący na rynek pracy nie mają wymaganego przez
pracodawców doświadczenia.
6. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia na posiedzeniu w dniu 16 marca 2015 r. pozytywnie
zaopiniowała utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych
(311513) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach, natomiast negatywnie
zaopiniowała w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie, gdyż powyższy kierunek miał
być uruchomiony w szkole policealnej, w której kształcenie w powyższym zawodzie jest wygaszane.
7. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Chojnicach pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku technik
pojazdów samochodowych (311513) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa
Patrona Rzemieślników w Chojnicach.
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