
ANKIETA BADANIA LOSÓW 
ABSOLWENTÓW TECHNIKUM  

ROCZNIKA 2020/2021 

W ankiecie przebadano 34 uczniów dwóch klas : 4AKT i 4ET- kierunków: 

Technik Handlowiec, Technik Księgarstwa i Technik Ekonomista


Opracowanie: 	Alicja Kuropka 
	 	 Magdalena Mierzejewska

	 	 Bernadetta Kruk-Manasterska
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Płeć

Kobieta 27

Mężczyzna 7

2



Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle

Uważam, że decydując się na naukę w 
tej szkole wybrałem/am:

Bardzo dobrze 2

Dobrze 16

Średnio 14

Źle 1

Bardzo źle 1
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Czy jesteś zadowolony/a z wybranego 
kierunku?

Tak 23

Nie 11
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Doskonale Dobrze Średnio Słabo Źle

W jakim stopniu szkoła przygotowała 
Cię do matury?

Doskonale 0

Dobrze 8

Średnio 18

Słabo 7

Źle 1
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Doskonale Dobrze Średnio Słabo Źle

W jakim stopniu szkoła przygotowała 
Cię do egzaminu zawodowego?

Doskonale 0

Dobrze 17

Średnio 13

Słabo 3

Źle 1
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Doskonale Dobrze Średnio Słabo Źle

W jakim stopniu czujesz się 
przygotowany do pracy w swoim 
zawodzie?

Doskonale 0

Dobrze 16

Średnio 11

Słabo 5

Źle 2
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Co według Ciebie jest walorem tej szkoły? 
• Dobrzy i zaangażowani nauczyciele 

• Część kadry nauczycielskiej, to ludzie z pasją do przekazywania wiedzy

• Dobre relacje nauczycieli z uczniami

• Przyjazna atmosfera i chęć pomocy ze strony wielu nauczycieli

• Ludzie i atmosfera

• Lokalizacja szkoły

• Możliwość pokazania swoich umiejętości w różnych konkursach i ciężka praca 

nauczycieli, którzy mają wkład w dokształcanie nas

• Metodyczność

• Swoboda

• Organizacja wyjść, konkursów i wycieczek

• Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie
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Czy aktualnie pracujesz

Tak 8

Nie 26

9



Czy aktualnie mieszkasz z rodziną?

Tak 32

Nie 2
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Czy planujesz się usamodzielnić i 
wyprowadzić z domu rodzinnego?

Tak 29

Nie 3

Nie mieszkam z 
rodziną

2

Tak Nie Nie mieszkam z rodziną
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Czy planujesz kontynuować naukę po 
ukończeniu tej szkoły?

Tak 25

Nie 3

Nie podjąłem/am 
jeszcze decyzji

6

Tak Nie Nie podjąłem/am jeszcze decyzji
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Studia dzienne magisterskie Studia dzienne licencjackie Studia zaoczne
Szkoła policealna Kursy kwalifikacji zawodowych Szkolenia
Nie planuję kontynuacji nauki

Jeżeli planujesz kontynuować naukę, 
to w jakim trybie

Studia dzienne 
magisterskie

5

Studia dzienne 
licencjackie

6

Studia zaoczne 12

Szkoła policealna 4

Kursy kwalifikacji 
zawodowych

4

Szkolenia 0

Nie planuję 
kontynuacji nauki

3
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Czy chciałbyś pracować zagranicą?

Tak 12

Nie 12

Tak, ale tylko 
czasowo

10

Tak Nie Tak, ale tylko czasowo
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Czy chciałbyś pracować w Polsce?

Tak 21

Nie 13
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Czy wolisz pracować:

W dużym mieście 
(ok 700 tyś.)

24

W małej 
miejscowości (ok 
100 tys.)

10

Na wsi 0

W dużym mieście (ok 700 tyś.) W małej miejscowości (ok 100 tys.)
Na wsi
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Czy chcesz pracować w zawodzie, w 
którym się kształciłeś/aś?

Tak 10

Nie 24
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Stażysta Asystent Specjalista Manager

Jakie stanowisko możesz zajmować 
zaraz po ukończeniu szkoły?

Stażysta 18

Asystent 7

Specjalista 2

Manager 7
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Przedstawiciel handlowy
Sprzedawca
Manager
Prowadzący własną działalność gospodarczą
Zawód nie związany z kierunkiem kształcenia

W jakim charakterze mógłbyś/
mogłabyś pracować zaraz po 
ukończeniu szkoły?

Przedstawiciel 
handlowy

2

Sprzedawca 7

Manager 5

Prowadzący 
własną 
działalność 
gospodarczą

10

Zawód nie 
związany z 
kierunkiem 
kształcenia

10
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Do 2000 zł 2000-2500 zł 2500-3000 zł Powyżej 3000 zł

Jakie są Twoje oczekiwania względem 
zarobków (na rękę) zaraz po 
ukończeniu szkoły?

Do 2000 zł 1

2000-2500 zł 13

2500-3000 zł 14

Powyżej 3000 zł 6
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Czego Ci zabrakło podczas kształcenia w tej szkole? 
• Niczego

• Nie wiem

• Chęci, mocy

• Stacjonarnych lekcji przygotowujących do egzaminów zawodowych, ale to nie 

wina szkoły tylko sytuacji w kraju

• Większej ilości zajęć dodatkowych

• Dobrego podejścia do ucznia i większego zaangażowania u niektórych nauczycieli 

przedmiotów zawodowych 

• Zmodernizowanego programu nauk zawodowych

• Wytłumaczenia obsługi wymaganego programu

• Praktycznego podejścia do zawodu, u niektórych nauczycieli

• Większej ilości nauczycieli, którym zależy na dobrym wyniku naszego egzaminu

• Niektórzy nauczyciele nie potrafili przekazać swojej wiedzy

• Lepszej organizacji w szkole, aby nie było zmian nauczyciela od jednego 

przedmiotu

• Nacisku na przygotowanie do matury

• Więcej nauki dorosłego życia
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Co byś zmienił/a w sposobie kształcenia w naszej szkole? 
• Nic bym nie zmienił

• Nie wiem

• Trudno się wypowiedzieć, ponieważ prawie 2 lata szkolne były na zdalnych 

zajęciach

• Niektórych nauczycieli

• Dobranie nauczycieli, którzy są wykwalifikowani i potrafią przekazać wiedzę

• Położyłabym większy nacisk na zajęcia zawodowe i tłumaczenie do skutku 

rzeczy, których uczeń nie rozumie

• Urozmaiciłabym sposób prowadzenia lekcji

• Zmieniłbym program do księgowania na lepszy

• Wprowadziłabym więcej nauki, która będzie nam potrzebna w dorosłym życiu

• Przekazywanie wiedzy własnymi słowami, a nie z podręcznika

• Podejście do ucznia u niektórych nauczycieli

• Zmniejszyłbym nacisk na przygotowanie do egzaminów zawodowych,  a 

zwiększyłbym przygotowanie do matury

• Wprowadziłbym więcej godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

• W sumie nie wiem, bo różne rzeczy działają na innych uczniów i jeśli mi coś 

nie pomogło to dla innej osoby mogło to być bardzo dobrym rozwiązaniem
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Co szczególnie podobało Ci się w tej szkole? 
• Atmosfera 

• Jest w szkole sporo nauczycieli, którzy z pasją i chęcią uczą danego 

przedmiotu. Dzięki temu nauka nie była nudna i była łatwa w zrozumieniu

• Komunikacja z nauczycielami

• Sposób nauczania

• Dobry i łatwy kontakt z nauczycielami

• Podejście i zaangażowanie wielu nauczycieli 

• Lekcje angielskiego i historii były bardzo dobrze prowadzone, w sposób 

ciekawy i interesujący

• Lekcje z przedmiotów zawodowych

• Poznanie nowych znajomych i wsparcie od niektórych nauczycieli

• Przyjaźń tam zawarta

• Różnego rodzaju akcje: konkursy, koncerty, wyjścia, warsztaty

• Wyjścia na WSB czy UE. Wyjazdy z Erazmus + 

• Swoboda

• Szkoła położona dość blisko dworca i dobry dojazd

• Nie mam zdania 

•  Nic 
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Do 1000 zł 1000-1500 zł 1500-2000 zł 2000-2500 zł Powyżej 2500 zł

Jeżeli teraz pracujesz, to jakie jest 
Twoje miesięczne wynagrodzenie 
(netto)?

Do 1000 zł 18

1000-1500 zł 6

1500-2000 zł 1

2000-2500 zł 4

Powyżej 2500 zł 5
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Umowa o pracę
Umowa cywilno-prawna (o dzieło, zlecenie)
Jednoosobowa działalność gospodarcza (samozatrudnienie)
Działalność gospodarcza (zatrudnianie pracowników)
Bez umowy
Staż z Urzędu Pracy

Jaki tryb zatrudnienia Cię interesuje?

Umowa o pracę 28

Umowa cywilno-
prawna (o dzieło, 
zlecenie)

3

Jednoosobowa 
działalność 
gospodarcza 
(samozatrudnienie)

7

Działalność 
gospodarcza 
(zatrudnianie 
pracowników)

6

Bez umowy 0

Staż z Urzędu 
Pracy

1
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Nie planuję dalej się kształcić
Chcę zwiększyć szanse znalezienia dobrej pracy
Chcę zdobyć uprawnienia
Zależy mi na rozwoju zawodowym
Chcę poprawy stanu materialnego
Interesują mnie zagadnienia związane z kierunkiem kształcenia

Jakie motywy podjęcia kształcenia Tobą kierują 
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Nie planuję dalej się kształcić 2

Chcę zwiększyć szanse 
znalezienia dobrej pracy

23

Chcę zdobyć uprawnienia 12

Zależy mi na rozwoju 
zawodowym

13

Chcę poprawy stanu 
materialnego

12

Interesują mnie zagadnienia 
związane z kierunkiem 
kształcenia

4
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Czy uważasz, że znajomość języków obcych 
przyda Ci się w przyszłej pracy?

Tak 33

Nie 1
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Czy uważasz, że po ukończeniu szkoły 
ciężko Ci będzie znaleźć pracę?

Tak 11

Nie 23

28



Jakie umiejętności zdobyte w szkole uznajesz za przydatne w kontekście 
przyszłej pracy? 
• Zdobyty zawód będzie ułatwieniem w zdobyciu pracy, a także będzie pomocny w 

mojej dalszej nauce

• Komunikacja, praca w zespole

• Podstawowe czynności wykonywane w pracy biurowej

• Pewność i wiedza na temat prowadzenia firmy

• Systematyczność, samodzielne załatwianie swoich spraw, umiejetność rozmawiania 

z różnymi osobami

• Analityczne myślenie i rozwiązywanie problemów

• Umiejetność obsługi kasy fiskalnej, praktyki zawodowe dzięki którym mogłam 

zobaczyć jak będzie wygladała moja praca w przyszłym zawodzie

• Korzystanie z Subiekta, przygotowanie do zawodu (wiem więcej o PIT-ach, umowach 

pracy oraz innych rzeczach, których raczej w liceach nie uczą)

• Uważam, że każda wiedza ekonomiczna mi się przyda

• Praca z ludźmi

• Umiejętność pracy w stresie

• Radzenie sobie samemu w sytuacjach trudnych

• Nie poddawanie się

• Znajomość programów (m.in. INSERT),

• Wykonywanie swojej pracy najdokładniej jak to możliwe

• Zagadnienia poruszane na przedmiocie podstawy przedsiębiorczości

• Nauka języków obcych w praktyce Erazmus+ oraz nauka języka angielskiego w 

biznesie

• Uważam, że w dużej mierze język oraz praktyki zawodowe dały mi jasny obraz pracy 

i tego z czym to się przysłowiowo „ je”

• Wiedza ogólna

• Postanowiłam iść na studia nie związane z moim zawodem, jaki wybrałam w obecnej 

szkole, przyszła praca też nie ma nic wspólnego z klasą jaką obecnie kończę

• Moja aktualna praca i przyszłe studia, nie są w żaden sposób powiązane z 

kierunkiem dotychczasowego kształcenia

• Nie wiem 

• Żadne 
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Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Przyrodniczy
Uniwersytet Ekonomiczny
Politechnika Wrocławska
Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Handlowa
Uniwersytet Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej
Inna
Nie planuję studiować

Na której uczelni planujesz studiować?

Uniwersytet Wrocławski 4

Uniwersytet Przyrodniczy 0

Uniwersytet Ekonomiczny 5

Politechnika Wrocławska 0

Wyższa Szkoła Bankowa 4

Wyższa Szkoła Handlowa 1

Uniwersytet Wyższej Szkoły 
Psychologii Społecznej

1

Inna 11

Nie planuję studiować 8
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WNIOSKI: 
• Ponad połowa uczniów stwierdziła, że dobrze wybrała szkołę

• Około 70% jest zadowolona z wybranego kierunku kształcenia 

• Zdecydowana większość badanych planuje dalsze kształcenie i podnoszenie 

swoich kompetencji

• Duża część absolwentów myśli o studiowaniu w systemie zaocznym,  

równocześnie z podjęciem pracy i usamodzielnieniem się

• Przeszło połowa ankietowanych bierze pod uwagę możliwość pracy za 

granicą, ale głównie jako rozwiązanie czasowe

• Absolwenci realnie podchodzą do zarobków i mają świadomość konieczności 

stopniowego awansu

• Najważniejszymi atutami naszej szkoły wymienianymi przez uczniów są: dobra 

atmosfera, podejście do uczniów i zaangażowanie wielu nauczycieli, 
różnorodne konkursy, wyjścia, warsztaty, Erazmus+, kontakty z uczelniami, 
lokalizacja placówki


• Najprzydatniejsze umiejętności zdobyte w szkole to: praca w zespole, 
komunikacja, porozumiewanie się w językach obcych, systematyczność w 
pracy, obsługa programów i kasy fiskalnej, radzenie sobie w trudnych 
sytuacjach, nabycie różnych kwalifikacji zawodowych (również podczas 
praktyk zawodowych)


• W dalszej pracy szkoły należałoby zastanowić się nad modernizacją i 
wprowadzeniem zmian w niektórych obszarach kształcenia zawodowego, 
zwiększyć ilość zajęć pozalekcyjnych, wzmocnić przygotowania do 
egzaminów zawodowych oraz maturalnych (szczególnie po okresie nauki on-
line).
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