
Ankieta dla pracodawcy 
Opinia pracodawców na temat współpracy ze szkołami zawodowymi 

 
Szanowni Państwo,  
Niniejsza ankieta ma charakter ewaluacyjny i jest anonimowa. Na podstawie udzielonych odpowiedzi możliwe 
będzie dokonanie oceny współpracy między pracodawcami i szkołami zawodowymi Powiatu Buskiego oraz 
wyciągnięcie stosownych wniosków w celu poprawy jakości tej współpracy tak, aby uczniowie odbywający 
przygotowanie zawodowe mogli spełnić oczekiwania pracodawców.  
Uprzejmie prosimy o przekazanie wypełnionej ankiety w terminie do 2 lutego 2018 r. Ankietę - po wypełnieniu - 
można: 
1) przesłać drogą e-mailową do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju 
(renata.krzemien@powiat.busko.pl lub edyta.gawor@powiat.busko.pl) - ankieta w wersji elektronicznej jest 
dostępna na stronie www Powiatu Buskiego w Powiatowym Informatorze Edukacyjnym), albo 
2) przesłać lub złożyć osobiście w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 
15, 28-100 Busko - Zdrój, pokój 8 lub 1d) lub  
3) oddać w dniu konferencji pn. Pracodawca i rodzic - kluczowymi partnerami szkoły zawodowej. 
 
1. Z jakiego poziomu kształcenia najchętniej przyjmuje Pan/Pani uczniów celem przygotowania 
zawodowego?  
 

 ze szkół zawodowych / branżowych 
  

 z techników 
  

 nie widzę potrzeby przyjmowania uczniów w celu przygotowania zawodowego, ponieważ  

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 
 
 
2. Proszę podać liczbę uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy odbywają w Państwa 

przedsiębiorstwie przygotowanie do zawodu: 

……………….. 

w tym:  

a) uczniowie nie będący młodocianymi pracownikami ……………. 

b) uczniowie będący młodocianymi pracownikami ……………. 

 
3. Co sądzi Pan/Pani o czasie trwania przygotowania zawodowego ucznia u pracodawcy?  
 

 termin jest jak najbardziej wystarczający 
  

 szkoda czasu na takiego praktykanta 
  

 czas ten powinien być wydłużony 
  

 czas ten powinien być skrócony 

 
 
 
 
 



4. Jakie bariery utrudniają, Pana/ Pani zdaniem, nawiązanie współpracy przedsiębiorstw ze 
szkołami zawodowymi: 
 

 nie wiedziałem / wiedziałam, że można nawiązać taką współpracę 
  

 uważam, że taka współpraca nie jest potrzebna w mojej firmie/instytucji 
  

 współpraca jest nieopłacalna finansowo 
  

 niska jakość pracy uczniów 
  

 brak kadr opiekujących się praktykantami 
  

 program praktyk nie jest dopasowany do realiów gospodarczych 

 
5. Jakie inne, niewymienione wyżej, bariery utrudniają nawiązanie współpracy ze szkołami przez 
Pana/ Pani przedsiębiorstwo?  
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
6. Jakie oczekiwania ma Pan/Pani wobec uczniów szkół zawodowych?  
 

 wiedza teoretyczna 
  

 umiejętność zastosowania teorii w praktyce 
  

 rozwijanie zainteresowań uczniów w kołach naukowych 
  

 lepsza znajomość języków obcych 
  

 umiejętność komunikacji i pracy w zespole 
  

 inne, jakie: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
 
7. Jakie oczekiwania ma Pan/Pani wobec szkół zawodowych?  
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 



8. Technika w Powiecie Buskim mają odpowiednie warunki do kształcenia młodzieży w niżej 
wymiennych zawodach. Czy któryś z wymienionych niżej zawodów uważa Pan/Pani za przydatny 
w Państwa przedsiębiorstwie? Uwaga: zawody zaznaczone kolorem niebieskim to te, w których 
szkoły kształcą aktualnie (w przypadku pozostałych zawodów brak jest zainteresowania ze strony 
uczniów) 
 

 technik budownictwa 
  

 technik hotelarstwa 
  

 technik geodeta 
  

 technik architektury krajobrazu 
  

 technik pojazdów samochodowych 
  

 technik informatyk 
 

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
  

 technik żywienia i usług gastronomicznych 
  

 technik ekonomista 
  

 technik elektryk 
  

 technik mechanik 
  

 technik administracji 
 

 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
  

 technik agrobiznesu 
  

 technik budownictwa wodnego 
  

 technik chłodnictwa i klimatyzacji 
  

 technik elektronik 
  

 technik handlowiec 
 

 technik inżynierii środowiska i melioracji 
  

 technik księgarstwa 
  

 technik logistyk 
  

 technik obsługi turystycznej 
  

 technik ochrony środowiska 
  

 technik organizacji reklamy 
 

 technik rolnik 
  

 technik spedytor 
  

 technik technologii żywności 
  

 technik teleinformatyk 
  

 technik turystyki wiejskiej 

 
 



9. Zasadnicze Szkoły Zawodowe / Branżowe Szkoły I Stopnia w Powiecie Buskim mają 
odpowiednie warunki do kształcenia młodzieży w niżej wymienionych zawodach. Czy któryś  
z wymienionych niżej zawodów uważa Pan/Pani za przydatny w Państwa przedsiębiorstwie? 
Uwaga: zawody zaznaczone kolorem niebieskim to te, w których szkoły kształcą aktualnie  
(w przypadku pozostałych zawodów brak jest zainteresowania ze strony uczniów) 
 

 mechanik pojazdów samochodowych 
  

 fryzjer 
  

 piekarz 
  

 cukiernik 
  

 kucharz 
  

 sprzedawca 
  

 stolarz 
  

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
 

 elektryk 
  

 mechanik – monter maszyn i urządzeń 
  

 elektromechanik 
  

 betoniarz - zbrojarz 
  

 blacharz samochodowy 
  

 cieśla 
 

 dekarz 
  

 elektromechanik pojazdów samochodowych 
  

 kamieniarz 
  

 kelner 
  

 krawiec 
  

 mechanik motocyklowy 
 

 mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 
  

 monter izolacji budowlanych 
  

 monter konstrukcji budowlanych 
  

 monter sieci i instalacji sanitarnych 
  

 monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 
  

 murarz - tynkarz 
 

 ogrodnik 
  

 operator obrabiarek skrawających 
  

 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
  

 rolnik 
  

 ślusarz 



 
10. Proszę podać liczbę uczniów, jaką jednorazowo może Pan/Pani przyjąć w celu kształcenia 
zawodowego?  
 

 1 osoba 
  

 2-3 osoby 
  

 4 - 5 osób 
  

 powyżej 5-ciu osób 
  

 żadnej 

 
 
11. Proszę wskazać branże, w jakiej działa Państwa przedsiębiorstwo:  
 

 gastronomia 
  

 hotelarstwo 
  

 turystyka 
  

 działalność uzdrowiskowa 
  

 ekonomia 
  

 budownictwo 
  

 informatyka 
  

 mechanika 
  

 ekologia 
  

 inna, jaka:  

....................................................................................................................................................................... 
 
 
12. Jaka jest liczba osób zatrudnionych w Pana / Pani przedsiębiorstwie  
 

 mniej niż 10 
  

 10-30 osób 
  

 35-60 osób 
  

 65-95 osób 
  

 powyżej 100 osób 

 
 
13. Czy Pana / Pani firma boryka się z problemami kadrowymi? 
 

 tak 
  

 nie 

 
 
 
 



14. Jeśli w pytaniu 13 udzielił Pan/ udzieliła Pani odpowiedzi twierdzącej, proszę podać, jakich 
specjalistów Pan/Pani najczęściej poszukuje? 
…………………………………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


