Opinia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia
Dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: piekarz (751204)
Wnioskująca szkoła: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku
Informacje uzupełniające o rynku pracy
1. W województwie pomorskim kształcenie w zawodzie piekarz realizuje 40 placówek, w tym Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku oraz 8 szkół z powiatów ościennych do malborskiego:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tczewie, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie,
Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie, Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzieżgoniu, Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Kołozębiu (powiat sztumski).
2. W województwie pomorskim w roku szkolnym 2015/16 odnotowano spadek o 29% (86 osób) liczby
uczniów kształcących się w zawodzie piekarz. Ponadto w ostatnich klasach kształci się 71 uczniów,
co powinno wpłynąć na wzrost liczby absolwentów w roku szkolnym 2015/16.
Rok szkolny
Liczba uczniów
Liczba absolwentów
2013/14
257
75
2014/15
297
8
2015/16
211
Źródło: System Informacji Oświatowej.

3. W województwie pomorskim zawód piekarz był nadwyżkowy, tzn. liczba zarejestrowanych
bezrobotnych przewyższała liczbę zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.
W zawodzie tym rejestrowali się także absolwenci (do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki). Powiat
malborski, podobnie jak województwo pomorskie, charakteryzuje się większą liczbą rejestracji
bezrobotnych niż zgłoszeń ofert pracy w zawodzie piekarz. Ponadto w 2013 r. i I półroczu 2015 r.
zarejestrowało się po 2 bezrobotnych absolwentów.
Rok

Bezrobotni
rejestrujący się

2013
2014
I półrocze 2015

1150
919
427

2013
2014
I półrocze 2015

66
44
21

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

Wolne miejsca pracy
i aktywizacji
zawodowej

województwo pomorskie
29
30
16
powiat malborski
2
0
2

172
210
115
16
18
10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01, Załącznik 3.
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4. W Barometrze zawodów województwa pomorskiego na 2016 r. piekarze prognozowani są jako
grupa deficytowa w województwie pomorskim oraz powiecie malborskim, co oznacza, że popyt
na pracowników powinien być wyższy niż ich podaż. Ponadto w badaniu odnotowano uwagi,
że deficyt w powyższej grupie zawodów dotyczy przede wszystkim piekarza piecowego (wypiek
chleba). Ponadto widoczny jest brak chętnych do pracy ze względu na jej specyfikę (m.in. pracę
w nocy).
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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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5. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. pozytywnie
zaopiniowała utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie piekarz (751204) w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim.
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