
Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na 
krajowym i wojewódzkim rynku pracy 

Coraz szybszymi krokami nadchodzi dla przyszłych absolwentów klas ósmych czas 
podejmowania trudnych decyzji o swoich dalszych losach edukacyjnych. Młody człowiek 
dokonując pierwszego ważnego wyboru w swoim życiu powinien uwzględnić bardzo wiele 
czynników.Stan zdrowia, predyspozycje temperamentalno-osobowościowe, zainteresowania, 
wyniki nauczania to bardzo ważne kwestie determinujące wybory edukacyjno-zawodowe 
młodzieży. Należy jednak również pamiętać o mechanizmach rynku pracy, które są równie 
istotne, a z których uczniowie z racji swojego młodego wieku nie zawsze zdają sobie sprawę. 
Rokrocznie począwszy od 2019 roku Minister Edukacji i Nauki ogłasza do publicznej 
wiadomości prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 
branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Określa ona ułożone alfabetycznie 
zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach. Celem prognozy jest 
wskazanie, w jakim kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego w 
odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. W aspekcie krajowego rynku 
pracy tegoroczna lista zapotrzebowania na pracowników liczy sobie 28 zawodów, takich jak 
automatyk, elektronik i  mechanik-monter maszyn i urządzeń. W obrębie rynku pracy 
w województwie pomorskim możemy zaobserwować popyt na absolwentów o wykształceniu 
w zawodzie między innymi: 

 Cieśla,  

 Cukiernik,  

 Dekarz,  

 Elektromechanik,   

 Mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych,  

 Elektryk,  

 Krawiec,   

 Kucharz, 

 Magazynier-logistyk,  

 Monter sieci i instalacji sanitarnych, 

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  

 Murarz-tynkarz,  

 Operator obrabiarek skrawających,  

 Opiekun medyczny,  

 Opiekun osoby starszej, 

 Opiekunka dziecięca,  

 Stolarz,  

 Ślusarz,   

 Technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Wyżej wymienione zawody młodzi ludzie mogą zdobyć w szkołach branżowych, technikach 
i szkołach policealnych działających w powiecie tczewskim. Szczegółowe informacje 
na temat planowanych kierunków kształcenia i rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dostępne 
są w aktualnym informatorze. Natomiast osoby niezdecydowane lub mające trudności 
w wyborze z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność zachęcamy do skorzystania 
z indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Tczewie. 
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