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LOSY ABSOLWENTÓW  

ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH  

ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

 

Absolwenci tego roku to po raz pierwszy w dziejach Zespołu Szkół w Czerwionce-

Leszczynach tylko absolwenci technikum i szkoły branżowej. Wyjątkowo tylko w tym roku nie 

mieliśmy klasy licealnej. Niemniej w tym roku mury naszej szkoły  opuścili absolwenci aż 8 

kierunków kształcenia w techniku oraz ostatni absolwenci szkoły branżowej 1 stopnia po 

gimnazjum i jednocześnie pierwszy raz absolwenci szkoły branżowej 1 stopnia po szkole 

podstawowej. W sumie 4 klasy branżowe. Jak potoczyły się ich dalsze losy?  Większość z nich 

skontaktowała się ze szkołą, wychowawcą lub przyjaciółmi z klasy, aby ich o tym 

poinformować. To pozwoliło na przygotowanie krótkiej charakterystyki dalszej drogi rozwoju 

tegorocznych maturzystów. 

W roku 2022 wśród absolwentów technikum są uczniowie, którzy kształcili się na 

kierunkach:  

 technik żywienia i usług gastronomicznych  

 technik ekonomista 

 technik logistyk 

 technik hotelarstwa 

 technik elektryk 

 technik informatyk 

 technik górnictwa podziemnego 

 technik organizacji reklamy. 

Absolwenci szkoły branżowej po gimnazjum to: 

 uczniowie klasy wielozawodowej  

 sprzedawcy  

 elektrycy 

 górnicy 

zaś po szkole podstawowej: 

 uczniowie klasy wielozawodowej  

 kucharze 

 elektrycy 

 górnicy 

Zdecydowana większość absolwentów klas branżowych szybko odnalazła się na rynku pracy 

co niewątpliwie jest sukcesem naszej szkoły w kształtowaniu dobrze wykształconego 

pracownika. Tylko kilka absolwentek kierunku sprzedawca podjęło naukę w LO dla dorosłych. 
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Ponad połowa absolwentów Technikum podjęła pracę zawodową (54%). Wielu z nich 

nadal kontynuuje swoją naukę studiując na uczelniach państwowych czy też prywatnych (31%) 

z czego ¾ z nich dodatkowo pracuje, łącząc w ten sposób rynek pracy z dalszym kształcenie 

zawodowym. Kilka osób podjęło naukę w szkole policealnej, 3 dziewczyny na chwilę obecną 

wychowują dziecko, a kilkoro absolwentów nadal szuka pracy.  

 
 

Dane te rozkładają się różnie nie tylko ze względu na to, jaką szkołę ukończyli 

uczniowie, ale także biorąc pod uwagę kierunek kształcenia.  
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 Biorąc pod uwagę dynamikę panującą na rynku pracy część naszych uczniów poszła 

również tym śladem szukając nowego miejsca na rynku zawodowym zarówno pod kątem pracy 

jak i nowego kierunku kształcenia. Jednak większo z nich znalazła pracę w zawodzie i pragnie 

dalej poszczerzać wiedzę z tego zakresu. 

 

Z powyższych rozważań wynika, że wybór typu i kierunku kształcenia na poziomie 

ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym był trafiony, ponieważ młodzież odnalazła się na 

rynku pracy i bardzo często wybrała dalszy kierunek kształcenia zgodny z tym, ze szkoły 

średniej. Okazało się, iż ich marzenia przedmaturalne stały się rzeczywistością. Należy jedynie 

życzyć im powodzenia i dalszej konsekwencji w spełnianiu marzeń nie tylko zawodowych, ale 

także osobistych.   
 

         Opracowała: 
         mgr inż. Marzena Hysa 


