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Opinia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia 

 

 

Dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: technik przemysłu mody (311941) 

Wnioskująca szkoła: Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni 

1. Zawód technik przemysłu mody (311941) został wprowadzony do szkolnictwa zawodowego 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 954). 

Zawód ten aktualnie nie jest ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
1
. 

W klasyfikacji rynku pracy znajduje sie natomiast zawód technik technologii odzieży (311924).  

2. W województwie pomorskim kształcenie w zawodzie technik technologii odzieży realizują  

3 placówki, z tego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku, Zespół Szkół Technicznych  

w Słupsku i Zespół Szkół Usługowych w Gdyni. 

3. W województwie pomorskim w latach 2013/14 - 2015/16 liczba uczniów kształcących się w zawodzie 

technik technologii odzieży utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Ponadto, w roku szkolnym 

2014/15 w porównaniu do wcześniejszego, wystąpił spadek liczby absolwentów, natomiast  

w bieżącym roku szkolnym liczba ta może się zwiększyć, gdyż w ostatnich klasach uczy się 30 osób. 

Rok szkolny Liczba uczniów Liczba absolwentów 

2013/14 141 68 

2014/15 139 14 

2015/16 139 - 

Źródło: System Informacji Oświatowej. 

4. W województwie pomorskim, w obserwowanych latach, technik technologii odzieży był zawodem 

nadwyżkowym, tj. więcej rejestrowało się bezrobotnych niż zgłaszano wolnych miejsc pracy 

i aktywizacji zawodowej. W zawodzie tym rejestrowali się także pojedynczy absolwenci  

(do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki). W Trójmieście w powyższym zawodzie rejestrowali się 

bezrobotni (w tym 2 absolwentów w 2013 r.) oraz zgłaszano pojedyncze oferty pracy.  

Rok 
Bezrobotni 
rejestrujący 

się 

Bezrobotni absolwenci rejestrujący się 
(do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki) 

Wolne miejsca pracy 
i aktywizacji 
zawodowej 

województwo pomorskie 

2013 270 6 10 

2014 196 5 18 

I półrocze 2015 106 5 3 

Trójmiasto 

2013 44 2 2 

2014 39 0 2 

I półrocze 2015 15 0 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01, Załącznik 3. 

5. W 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie przeszkolił 10 osób, które chciały powrócić  

do zawodu krawca. 

6. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 r. pozytywnie 

zaopiniowała utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody (311941)  

w Zespole Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku. 

7. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Gdyni pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku technik 

przemysłu mody (311941) w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni. 

                                                           
1
 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 760). 


