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INFORMACJE SYGNALNE 

03.09.2021 r. Edukacja w województwie łódzkim  
w roku szkolnym 2020/2021 

 
W roku szkolnym 2020/21, w szkołach podstawowych, 
szkołach ponadpodstawowych i policealnych w woje-
wództwie łódzkim uczyło się łącznie 301,3 tys. osób,  
tj. o 0,7% więcej niż przed rokiem.  
Liczba studentów zwiększyła się w ciągu roku do  
70,3 tys., tj. o 1,3%. 
 
 
 

Wychowanie przedszkolne 

Wychowaniem przedszkolnym realizowanym w przedszkolach, punktach przedszkolnych, od-
działach przy szkołach podstawowych oraz zespołach wychowania przedszkolnego, objętych 
było 83,5 tys. dzieci, tj. o 1,1% więcej niż rok wcześniej. W województwie łódzkim, według 
stanu na koniec września 2020 r., funkcjonowały 1313 jednostki tego typu (tj. o 0,8% więcej niż  
w 2019 r.).  

W ogólnej liczbie placówek wychowania przedszkolnego w województwie największą grupę 
stanowiły przedszkola, których udział wyniósł 56,5% oraz oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych – 36,8%. Punkty przedszkolne stanowiły 6,3% ogólnej liczby placówek (przed 
rokiem 6,5%), a udział zespołów wychowania przedszkolnego pozostał na niezmienionym po-
ziomie i wyniósł zaledwie 0,4%. 

W porównaniu z 2019 r. w województwie przybyło przedszkoli – 12 placówek, a ubyły  
2 punkty przedszkolne, liczba pozostałych placówek pozostała bez zmian.  

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży 

Rok szkolny we wrześniu 2020 r. w województwie łódzkim zainaugurowało 881 szkół podsta-
wowych dla dzieci i młodzieży, w tym 65 szkół specjalnych. Wśród ogółu szkół przeważały 
szkoły publiczne, które stanowiły 92,4% ogółu. 

W województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych uczyło się  
187,5 tys. uczniów, w tym 2,8 tys. w szkołach specjalnych. Liczba uczniów w szkołach podsta-
wowych ogólnodostępnych wzrosła o 0,6%, natomiast populacja uczniów szkół specjalnych 
zmniejszyła się o 3,3%. 

We wrześniu 2020 r. naukę w klasie I szkoły podstawowej rozpoczęło 22,1 tys. dzieci. Pierw-
szoklasiści stanowili 11,8% ogółu uczniów szkół podstawowych (przed rokiem 12,6%).  

W roku szkolnym 2020/2021 na 1 szkołę podstawową ogólnodostępną przypadało 226 
uczniów (221 przed rokiem), a w przypadku szkół podstawowych specjalnych wskaźnik ten wy-
niósł 43 uczniów (tyle samo rok wcześniej).  

Szkoły ponadpodstawowe 

W roku szkolnym 2020/2021 w województwie łódzkim działało 480 szkół ponadpodstawowych 
(bez szkół policealnych i szkół artystycznych kształcących wyłącznie w zakresie artystycznym), 
tj. o 5 placówek mniej niż rok wcześniej.  

Zdecydowana większość uczniów kształciła się w szkołach dla młodzieży (93,3%). Uczniowie 
ponadpodstawowych szkół dla dorosłych naukę pobierali tylko w liceach ogólnokształcących 
(6,7 tys.), ponieważ inne typy szkół dla dorosłych w województwie łódzkim zostały zlikwido-
wane w latach wcześniejszych. 

W czerwcu 2020 r. naukę na poziomie ponadpodstawowym ukończyło 20,4 tys. absolwentów, 
tj. o 0,9% więcej niż rok wcześniej.  

W roku szkolnym 2020/2021 
działało 881 szkół podstawo-
wych dla dzieci i młodzieży,  
w tym 65 to szkoły specjalne 

W końcu września 2020 r.  
w województwie łódzkim 
funkcjonowały 742 przed-
szkola, 483 oddziały przy 
szkołach podstawowych, 83 
punkty przedszkolne oraz 5 
zespołów wychowania przed-
szkolnego 

Na początku roku szkolnego 
2020/2021 w województwie 
łódzkim w szkołach ponad-
podstawowych naukę rozpo-
częło 24,0 tys. uczniów 
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W roku szkolnym 2020/2021 w województwie łódzkim funkcjonowały 93 branżowe szkoły  
I stopnia dla młodzieży (wobec 94 rok wcześniej). Uczęszczało do nich 9,3 tys. uczniów,  
tj. o 2,9% więcej niż rok wcześniej. Naukę w tych szkołach zakończyło 1,8 tys. uczniów (przed 
rokiem były to 4 osoby). 

Z dniem 1 września 2020 r. rozpoczęło się także kształcenie w branżowych szkołach  
II stopnia. W szkołach tych kontynuują naukę absolwenci branżowych szkół I stopnia w zawo-
dach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej 
szkole I i II stopnia. W roku szkolnym 2020/2021 do klasy I branżowej szkoły II stopnia przy-
jęto również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawo-
dowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013. 
Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawo-
dzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, 
oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie konty-
nuację nauki na studiach. 

W województwie łódzkim funkcjonowało 8 szkół branżowych II stopnia, uczęszczało do 
nich 92 uczniów, wśród nich 19,6% stanowiły kobiety.  

W roku szkolnym 2020/2021 w 158 liceach ogólnokształcących (tj. o 2 szkoły mniej niż  
w poprzednim roku szkolnym) kształciło się 42,2 tys. uczniów, a ich liczba była nieznacznie 
wyższa (o 0,3%) w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym.  

Licea ogólnokształcące ukończyło 9,4 tys. absolwentów, tj. o 0,5% więcej niż rok wcze-
śniej. 

W roku szkolnym 2020/2021 działały 121 technika, w do których uczęszczało 39,0 tys. 
uczniów. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, liczba techników zmniejszyła się  
o jedną placówkę, a liczba uczniów była mniejsza o 0,5%. 

W technikach utrzymuje się znacząca przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet. W 
roku szkolnym 2020/2021 kobiety stanowiły 36,9% wszystkich uczniów techników. 

Technika ukończyło 6,8 tys. absolwentów (o 4,2% więcej niż rok wcześniej), w tym 2,6 tys. 
kobiet. 

Szkoły policealne  

Uzupełnienie edukacji na poziomie średnim zawodowym zapewniają szkoły policealne. 
W końcu września 2020 r. w województwie łódzkim działalność oświatową prowadziło 112 ta-
kich szkół (w tym 1 specjalna) i kształciło się w nich 13,9 tys. osób, tj. o 10,2% więcej niż rok 
wcześniej.  

W czerwcu 2020 r. naukę w szkołach policealnych zakończyło 3,6 tys. osób, czyli o 4,8% mniej 
niż w czerwcu 2019 r. 

Szkoły dla dorosłych 

W roku szkolnym 2020/2021 w województwie łódzkim sieć szkół dla dorosłych zmalała o 
19 placówek i obejmowała: 5 szkół podstawowych oraz 58 liceów ogólnokształcących. Naukę  
w szkołach dla dorosłych kontynuowało łącznie 6,9 tys. uczniów, tj. o 8,1% mniej niż przed  
rokiem. 

Szkoły wyższe 

W roku akademickim 2020/2021 we wszystkich szkołach wyższych działających na tere-
nie województwa kształciło się łącznie 70,3 tys. studentów (łącznie z cudzoziemcami),  
tj. o 1,3% więcej niż w 2019 r. Zmniejszyła się liczba studentów na studiach stacjonarnych  
(o 1,1%), wzrosła natomiast (o 6,1%) na studiach niestacjonarnych. W obu tych typach studiów 
przeważały kobiety stanowiąc 60% wszystkich studentów.  

Cudzoziemcy stanowili grupę 6,7 tys. osób, tj. o 20,2% większą niż w roku akademickim 
2019/2020. Studenci cudzoziemcy w większości studiowali w trybie stacjonarnym – 58,5% 
ogółu.  

W roku szkolnym 
2020/2021 w województwie 
łódzkim sieć szkół dla doro-
słych obejmowała łącznie 63 
szkoły.  

Naukę w szkołach dla do-
rosłych kontynuowało łącznie 
6,9 tys. osób 
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W 2020 r. studia wyższe ukończyło 15,3 tys. osób, tj. o 11,0% mniej niż przed rokiem. Dy-
plom ukończenia studiów otrzymało 715 cudzoziemców (o 6,7% więcej niż w 2019 r.), w tym 
663 studiów stacjonarnych (wzrost o 10,0%).   
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Opracowanie merytoryczne: 
Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych 
Aleksandra Krupińska 

 

Informatorium Statystyczne  

tel.: (+48 42) 683 91 91, (+48 42) 683 91 92  

e-mail: informatoriumLDZ@stat.gov.pl 

 lodz.stat.gov.pl 

 @Lodz_STAT 

  @UrzadStatystycznywLodzi 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych   

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Edukacja 

Wychowanie przedszkolne  

Szkoła wyższa 

  

Od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzana została reforma oświaty. Zmiany wprowadzane są na podstawie Ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).  

Dane o szkołach, z wyjątkiem liczb dotyczących absolwentów, podane są według stanu na początku roku szkolnego  
(30 września) lub akademickiego (30 listopada). Dane o absolwentach prezentowane są według stanu na koniec po-
przedniego roku szkolnego, a w przypadku szkół wyższych – w roku akademickim. 


