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POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I 
NADWYŻKOWYCH W POWIECIE
WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU.

(CZ. II - ABSOLWENCI)

Wałbrzych, lipiec 2011 r.



I Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia i 
zawodów

a) Wykształcenie policealne i średnie zawodowe

Nazwa zawodu Ilość absolwentów, którzy ukończyli 
szkołę w 2010 roku

Technik informatyk 56
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 53

Technik administracji 46
Technik logistyk 45

Technik ekonomista 38
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 36

Technik organizacji usług gastronomicznych 28
Technik ochrony środowiska 28

Technik mechanik 26
Technik teleinformatyk 25

Technik usług pocztowych i 
telekomunikacyjnych

24

Technik elektronik 23
Technik hotelarstwa 22

Technik elektryk 18
Technik usług kosmetycznych 17

Technik rachunkowości 17
Technik budownictwa 17

Technik architektury krajobrazu 17
Technik telekomunikacji 14

Technik mechatronik 14
Opiekunka dziecka 10

Technik usług fryzjerskich 8

Wiodącymi kierunkami wśród szkół policealnych i średnich zawodowych były
kierunki,  takie  jak  technik  informatyk  czy  technik  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy, 
stosunkowo liczną grupą absolwentów jest także grupa z zawodem technika administracji i  
technika logistyki.



b) Wykształcenie zasadnicze zawodowe

Nazwa zawodu Ilość absolwentów, którzy ukończyli 
szkołę w 2010 roku

Kucharz małej gastronomii 41
Mechanik pojazdów samochodowych 31

Sprzedawca 29
Fryzjer 23

Cukiernik 18
Elektromechanik pojazdów 

samochodowych
18

Murarz 18
Elektromechanik 11

Monter instalacji i urządzeń 11
Operator obrabiarek skrawających 9

Elektryk 8
Piekarz 7

Ogrodnik 7

Najliczniejszą grupą absolwentów stanowiły osoby z zawodem kucharza małej
gastronomii,  mechanik pojazdów samochodowych oraz sprzedawcy.  Najmniejszą grupę 
absolwentów stanowili absolwenci z zawodem elektryka, piekarza i ogrodnika.

c) Wykształcenie średnie ogólnokształcące:

W  obszar  tego  wykształcenia  wchodzą  absolwenci  szkół  kształcących  w 
zakresie liceów
ogólnokształcących i profilowanych. Jak wynika z zebranych danych w 2010 roku szkoły te
ukończyło 1100 absolwentów.

PODSUMOWANIE

Jak wynika z powyższych tabel, największa ilość absolwentów szkół średnich
zawodowych  to  osoby  z  wykształceniem  ekonomicznym  i  technicznym.  W  przypadku 
absolwentów szkół zawodowych największa ilość absolwentów posiada zawód kucharza 
małej gastronomii, sprzedawcy, oraz mechanika pojazdów samochodowych.
Największy odsetek ogółu absolwentów w 2010 roku zaobserwowano wśród osób które 
ukończyły licea ogólnokształcące oraz licea profilowane.



II Przewidywana liczba absolwentów szkół ponad gimnazjalnych powiatu
wałbrzyskiego w 2011 roku.

a) Absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych :

Nazwa zawodu Przewidywana ilość absolwentów w 2011 
roku

Technik informatyk 82
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 77

Technik administracji 73
Technik logistyk 54

Technik ochrony środowiska 53
Technik hotelarstwa 44
Opiekun medyczny 34

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 31
Technik elektronik 29

Technik architektury krajobrazu 26
Technik organizacji usług gastronomicznych 24

Technik ekonomista 24
Technik usług pocztowych i 

telekomunikacyjnych
22

Technik teleinformatyk 22
Technik elektryk 19

Technik budownictwa 19
Technik rachunkowości 17
Technik telekomunikacji 17
Technik farmaceutyczny 16

Technik mechanik 15
Technik usług kosmetycznych 14

Technik usług fryzjerskich 11
Technik obsługi turystycznej 9
Technik technologii odzieży 9

Technik drogownictwa 9
Technik pojazdów samochodowych 7

Technik mechatronik 7
Technik technologii drewna 6

W 2011 roku przewidywanie najliczniejszą grupą zawodową wykształconą 
przez szkoły średnie zawodowe oraz szkoły policealne będą technicy informatycy, 
technicy bezpieczeństwa i higieny pracy, technicy administracji oraz technicy logityki.



b) Absolwenci szkół zasadniczych zawodowych:

Nazwa zawodu Przewidywana ilość absolwentów w 2011 
roku

Kucharz małej gastonomii 76
Mechanik pojazdów samochodowych 33

Fryzjer 33
Sprzedawca 25

Elektromechanik 19
Murarz 19

Technolog robót wykończeniowych w 
budownictwie

15

Cukiernik 9
Monter mechatronik 9

Elektromechanik pojazdów 
samochodowych

8

Mechanik automatyki przemysłowej i 
urządzeń precyzyjnych

8

Ślusarz 7
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 5

Piekarz 5
Lakiernik 5

Operator obrabiarek skrawających 4
Blacharz samochodowy 4

Ogrodnik 4
Stolarz 1

Rzeźnik - wędliniarz 1
Malarz - tapeciarz 1

Jeżeli chodzi o wykształcenie zasadnicze zawodowe, szacunkowo 
najliczniejszą grupą absolwentów będą kucharze małej gastronomii, mechanicy pojazdów 
samochodowych oraz. fryzjerzy

c) Wykształcenie średnie ogólnokształcące :
Przewidywana liczba absolwentów liceów ogólnokształcących wyniesie 1297 osób i na
podstawie zebranych danych osoby te będą najliczniejszą grupą absolwencką.


