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INFORMACJE SYGNALNE 

30.09.2022 r. Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 
2021/2022 

W roku szkolnym 2021/22, w szkołach 
podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i 
policealnych w województwie łódzkim uczyło się 
łącznie 301,3 tys. osób, tj. o 0,7% więcej niż 
przed rokiem. Liczba studentów zwiększyła się 
w ciągu roku do 0,3 tys., tj. o 1,3%. 

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży 

Rok szkolny we wrześniu 2021 r. w województwie łódzkim zainaugurowało 878 szkół 
podstawowych dla dzieci i młodzieży, z których 64 to szkoły specjalne. Wśród ogółu szkół 
przeważały szkoły publiczne, które stanowiły 92,1% ogółu.  

W województwie łódzkim w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych uczyło się 
188,2 tys. uczniów, w tym 2,9 tys. w szkołach specjalnych. Liczba uczniów w szkołach 
podstawowych ogólnodostępnych wzrosła o 0,4%, natomiast populacja uczniów szkół 
specjalnych zmniejszyła się o 4,1%. 

Na terenach wiejskich funkcjonowało 58,1% szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, 
jednak uczęszczający do nich uczniowie stanowili 35,7% ogółu uczniów w województwie. We 
wrześniu 2021 r. naukę w klasie I szkoły podstawowej rozpoczęło 22,6 tys. dzieci. 
Pierwszoklasiści stanowili 12,0% ogółu uczniów szkół podstawowych (przed rokiem 11,8%).  

W roku szkolnym 2021/2022 na 1 szkołę podstawową ogólnodostępną przypadało 227 uczniów 
(226 przed rokiem), a w przypadku szkół podstawowych specjalnych było to 46 uczniów (43 
rok wcześniej). W miastach wskaźnik ten wyniósł 379, na wsi 133.  

W czerwcu 2021 r. naukę w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży zakończyło 21,9 tys. 
uczniów (tj. o 6,8% więcej niż rok wcześniej). Absolwenci szkół specjalnych to 1,9% ogółu 
absolwentów szkół podstawowych.  

Tablica 1. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży 
Stan w dniu 30 września 

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 

Szkoły 881 878 

Uczniowie 187531 188212 

w tym dziewczęta 90682 91117 

Absolwencia 20511 21903 

w tym dziewczęta 9932 10561 

a Z poprzedniego roku szkolnego. 

Źródło: System Informacji Oświatowej. 

W roku szkolnym 2021/2022 
działało 878 szkół 
podstawowych dla dzieci i 
młodzieży 

 0,7%  
Wzrost liczby uczniów w szkołach 
w porównaniu z 2020 r. 
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Szkoły ponadpodstawowe 

W roku szkolnym 2021/2022 w województwie łódzkim działały 422 szkoły ponadpodstawowe 
(bez szkół policealnych i szkół artystycznych kształcących wyłącznie w zakresie artystycznym), 
czyli tyle samo co rok wcześniej. We wszystkich szkołach ponadpodstawowych kształciło się 
łącznie 93,8 tys. uczniów, czyli o 1,6% więcej niż w roku szkolnym 2020/21.  

Tablica 2. Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży 
Stan w dniu 30 września 

a Z poprzedniego roku szkolnego. 

Źródło: System Informacji Oświatowej. 

W roku szkolnym 2021/2022 w województwie łódzkim funkcjonowały 94 branżowe szkoły I 
stopnia dla młodzieży (93 rok wcześniej). Uczęszczało do nich 9,5 tys. uczniów, tj. o 1,9% 
więcej niż rok wcześniej.  

W województwie łódzkim funkcjonowało również 9 szkół branżowych II stopnia, uczyło się w 
nich 109 uczniów. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym liczba szkół zwiększyła się o 
1, a liczba uczniów o 17.  

W 156 liceach ogólnokształcących (tj. o 2 szkoły mniej niż w poprzednim roku szkolnym) 
kształciło się 42,9 tys. uczniów, a ich liczba była o 1,6% wyższa w porównaniu z poprzednim 
rokiem szkolnym. 

W omawianym roku szkolnym działało także 121 techników, do których uczęszczało 39,6 tys. 
uczniów. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, liczba techników nie uległa zmianie, 
natomiast liczba uczniów wzrosła o 1,6%. 

Wyszczególnienie Szkoły 

Uczniowie 

Absolwencia 

ogółem 
w tym 

kobiety 

Licea ogólnokształcące 2020/21 158 42243 26529 9401 

2021/22 156 42900 26872 9888 

Branżowe szkoły I stopnia 2020/21 93 9347 2646 1786 

2021/22 94 9522 2747 1844 

Branżowe szkoły II 
stopnia 

2020/21 8 92 18 - 

2021/22 9 109 21 - 

Technika 2020/21 121 38988 14378 6798 

2021/22 121 39612 14421 6342 

Specjalne szkoły 
przysposabiające do 
pracy zawodowej 

2020/21 33 706 288 133 

2021/22 33 736 299 125 

Ogólnokształcące szkoły 
artystyczne dające 
uprawnienia zawodowe 

2020/21 9 921 723 144 

2021/22 9 917 737 165 

Rok szkolny 2021/2022 w 
klasach I szkół 
ponadpodstawowych naukę 
rozpoczęło 23,4 tys. uczniów 
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Odrębną grupę wśród omawianych szkół stanowią ogólnokształcące szkoły artystyczne 
dające uprawnienia zawodowe. W roku szkolnym 2021/2022 w 9 szkołach tego typu zawód 
zdobywało 917 osób, tj. o 0,4% mniej niż rok wcześniej.  

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym liczba szkół specjalnych przysposabiających 
do pracy nie uległa zmianie (funkcjonowały 33 placówki). Są to 3-letnie szkoły przeznaczone 
dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym lub z niepełnosprawnością sprzężoną, których 
absolwenci otrzymują zaświadczenie o przysposobieniu do pracy. W roku szkolnym 2021/22 
do szkół tego typu uczęszczało 736 uczniów (o 4,2% więcej niż w poprzednim roku szkolnym), 
a absolwentami zostało 125 osób (wobec 133). 

W szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży nieznacznie przeważali chłopcy (51,9% ogółu 
uczniów), przy czym ich udział był zróżnicowany w zależności od typu szkoły. W szkołach 
branżowych I i II stopnia chłopcy stanowili 71,3% ogólnej liczby uczniów, w technikach –
63,6%, a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – 59,4%. W liceach 
ogólnokształcących większość uczniów (62,6% ogółu) stanowiły dziewczęta. Dominowały one 
także w ogólnokształcących szkołach artystycznych dających uprawnienia zawodowe (80,4%). 

W czerwcu 2021 r. naukę we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych dla młodzieży 
zakończyło 18,4 tys. uczniów, tj. o 0,6% więcej niż rok wcześniej. Dziewczęta stanowiły 48,1% 
ogólnej liczby absolwentów szkół ponadpodstawowych. 

Wykres 1. Uczniowie według typów szkół i płci w roku szkolnym 2021/22 
Stan w dniu 30 września 

Szkoły policealne  

Uzupełnienie edukacji na poziomie średnim zawodowym zapewniają szkoły policealne. 
W końcu września 2021 r. w województwie łódzkim działalność oświatową prowadziło 100 
takich szkół (o 12 mniej niż przed rokiem). Kształciło się w nich 15,9 tys. osób, tj. o 14,2% 
więcej niż rok wcześniej. Wśród słuchaczy dominowały kobiety, które stanowiły 67,6% ich 
ogólnej liczby. 

W czerwcu 2021 r. naukę w szkołach policealnych zakończyło 3,7 tys. osób, czyli o 2,7% więcej 
niż w czerwcu 2020 r. 
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Szkoły dla dorosłych 

W roku szkolnym 2021/2022 w województwie łódzkim sieć szkół dla dorosłych zmalała o 9 
placówek i obejmowała: 5 szkół podstawowych oraz 49 liceów ogólnokształcących. Naukę  
w szkołach dla dorosłych kontynuowało łącznie 6,1 tys. uczniów, tj. o 11,1% mniej niż przed  
rokiem. 

Tablica 3. Szkoły dla dorosłych 
Stan w dniu 30 września 

a Z poprzedniego roku szkolnego. 

Źródło: System Informacji Oświatowej. 

Uczelnie 

W roku akademickim 2021/2022 we wszystkich uczelniach działających na terenie 
województwa kształciło się łącznie 71,0 tys. studentów (łącznie z cudzoziemcami), tj. o 1,0% 
więcej niż w 2020 r. Wzrosła liczba studentów na studiach niestacjonarnych (o 8,4%), 
natomiast zmalała na studiach stacjonarnych (o 3,1%). W obu tych typach studiów przeważały 
kobiety stanowiąc 60,7% wszystkich studentów.  

Cudzoziemcy stanowili grupę 7,5 tys. osób, tj. o 12,5% większą niż w roku akademickim 
2020/2021. Studenci cudzoziemcy w większości studiowali w trybie stacjonarnym – 53,1% 
ogółu.  

W 2021 r. studia wyższe ukończyło 16,0 tys. osób, tj. o 4,9% więcej niż przed rokiem. Dyplom 
ukończenia studiów otrzymało 774 cudzoziemców (o 8,3% więcej niż w 2020 r.), w tym 720 
osób to absolwenci studiów stacjonarnych (wzrost o 8,6%). 

 

Wyszczególnienie Szkoły 

Uczniowie 

Absolwencia 

ogółem 
w tym 

kobiety 

Szkoły podstawowe 2020/21 5 244 97 96 

2021/22 5 177 73 87 

Licea ogólnokształcące 2020/21 58 6646 2850 2089 

2021/22 49 5949 2515 2040 

W roku szkolnym 2021/2022 w 
województwie łódzkim sieć 
szkół dla dorosłych 
obejmowała łącznie 54 szkoły. 
Naukę w szkołach dla 
dorosłych kontynuowało 
łącznie 6,1 tys. osób 

W województwie łódzkim na 
studiach wyższych kształciło 
się 71,0 tys. osób 



 
 

5 

 

 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Łodzi 

Dyrektor dr Piotr Ryszard Cmela 
Tel: 42 684 56 11 

Rozpowszechnianie: 

Informatorium Statystyczne 

Tel: 42 683 91 91, 42 683 91 92  

Współpraca z Mediami 

Tel: 42 683 90 19, 510 99 33 99 

e-mail: promocjeldz@stat.gov.pl 

 

 
www.lodz.stat.gov.pl 

 
@Lodz_STAT 

 
@UrzadStatystycznywLodzi 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych  

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Szkoła podstawowa 

Szkoła ponadpodstawowa 

Uczelnia 
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https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4027,pojecie.html?pdf=1

