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 W województwie łódzkim, według stanu na koniec września 2014 r., wychowanie przed-

szkolne prowadziły 1303 placówki (tj. o 1,2% więcej niż w 2013 r.), w tym 1040 to placówki publiczne, 

a 263 niepubliczne. W porównaniu z 2013 r. liczba placówek publicznych zmniejszyła się  

o 1,7%, natomiast  niepublicznych zwiększyła o 14,3%. Przedszkola stanowiły 48,8% ogółu placówek, 

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 42,5%, a punkty przedszkolne 8,1%.  

W porównaniu z 2013 r. wzrosła liczba przedszkoli (o 21 placówek) oraz punktów (o 10), zmniejszyła 

się liczba oddziałów (o 14).  

 Wychowaniem przedszkolnym objętych było 76,6 tys. dzieci, tj. o 4,1% mniej niż w 2013 r.  

Sześciolatki stanowiły 17,5% ogółu dzieci (przed rokiem 24,9%), w przedszkolach ich udział 

zmniejszył się o 5,7 p. proc. do 13,5%, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych  

– o 11,4 p. proc. do 34,2%. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, któremu podlegają 

dzieci 6-letnie, realizowało 18,7 tys. sześciolatków, tj. o 17,5% mniej niż we wrześniu 2013 r. Wpływ 

na to miał wzrost liczby sześciolatków, które zostały przyjęte do szkoły – o 94,4% (tj. o 2,3 tys.).  

 
TABL. 1. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Placówki ogółem 

W tym 

przedszkola 
oddziały przedszkolne przy 

szkołach podstawowych 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Placówki .....................  1288 1303 615 636 568 554 
 w tym na wsi ............  655 662 171 171 410 414 
Miejsca  ......................  62064 64201 59611 61578 x x 
 w tym  na wsi ...........  12534 13103 10834 11276 x x 
Oddziały .....................  3657 3657 2606 2676 931 854 
 w tym na wsi ............  1226 1230 505 512 638 632 
Dzieci ..........................  79861 76614 59236 58733 18599 15899 
  w tym na wsi .........  24852 23584 11128 10694 12246 11413 
 w tym w wieku 6 lat ..  19906 13426 11377 7936 8472 5437 
  w tym na wsi .........  7177 4816 2394 1484 4738 3302 

 

                                                           
1 Prezentowane informacje, z wyjątkiem szkół wyższych, opracowano na podstawie Systemu Informacji Oświatowej 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Źródłem danych o szkołach wyższych jest roczne Sprawozdanie o studiach wyższych (S-10). 
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 W miastach funkcjonowało 641 placówek wychowania przedszkolnego, tj. o 8 więcej niż  

w 2013 r. Wzrosła liczba przedszkoli – o 21, a o 18 zmniejszyła się liczba oddziałów przedszkolnych. 

Do wszystkich typów placówek uczęszczało 53,0 tys. dzieci, tj. o 3,6% mniej w porównaniu z 2013 r., 

najgłębszy spadek odnotowano w oddziałach przedszkolnych – o 29,4%, w przedszkolach był on 

nieznaczny i wyniósł 0,1%.  

 Nieco ponad połowa placówek wychowania przedszkolnego (50,8%) w województwie łódzkim 

była zlokalizowana na wsi, jednak w ogólnej liczbie dzieci objętych edukacją przedszkolną dzieci  

z terenów wiejskich stanowiły tylko 30,8%. Wśród placówek wychowania przedszkolnego 

zlokalizowanych na wsi dominowały oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, stanowiąc 

62,5% ogółu funkcjonujących tam placówek, uczęszczało do nich 15,9 tys. dzieci, tj. 71,8% ogółu  

w placówkach tego typu w województwie. W porównaniu z 2013 r. liczba przedszkoli na wsi pozostała 

na niezmienionym poziomie, zwiększyła się jednak liczba oddziałów przedszkolnych (o 4). 

Jednocześnie zmniejszyła się liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ogółem – o 5,1%, 

w tym w przedszkolach – o 3,9% i oddziałach przedszkolnych – o 6,8%.  

 Wśród powiatów województwa łódzkiego (bez miast na prawach powiatu) największy odsetek 

przedszkoli znajdował się w powiatach: zgierskim (6,8%), tomaszowskim (5,0%) oraz pabianickim 

(4,2%). W Łodzi skupionych było 39,2% przedszkoli, w Piotrkowie Trybunalskim 4,4%  

i w Skierniewicach 2,5%. 

 Poprawie uległa obsada miejsc w przedszkolach  – średnio 95 dzieci na 100 miejsc w 2014 r.,  

zarówno w miastach jak i na wsi wyniósł również po 95 dzieci na 100 miejsc (w 2013 r. ukształtował 

on się na poziomie 99 dzieci; w miastach 99; na wsi 103). W 2014 r. najbardziej oblegane były 

przedszkola w powiatach: sieradzkim (107 dzieci na 100 miejsc) i w łódzkim wschodnim (100 dzieci),  

a w pozostałych powiatach na 100 miejsc przypadało średnio od 85 dzieci (w powiecie skierniewickim) 

do 99 dzieci (w powiatach bełchatowskim, brzezińskim i pabianickim). Rok wcześniej, również  

w powiecie sieradzkim, wskaźnik ten był najwyższy w województwie i wyniósł 113, jednak jeszcze  

w 9 powiatach przekroczył wartość 100 dzieci na 100 miejsc (bełchatowskim, łowickim, łódzkim 

wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, pajęczańskim, tomaszowskim, wieluńskim i zgierskim).   

 
WYKRES 1. PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WEDŁUG ORGANÓW PROWADZĄCYCH  
     W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
     Stan w dniu 30 IX 2014 r. 
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 We wrześniu 2014 r. w województwie łódzkim nowy rok szkolny zainaugurowały 843 szkoły 

podstawowe dla dzieci i młodzieży, w tym 57 szkół specjalnych. W stosunku do poprzedniego roku 

przybyła 1 placówka, a liczba szkół specjalnych nie uległa zmianie. W zdecydowanej większości były 

to szkoły publiczne, choć w porównaniu z poprzednim rokiem ich odsetek zmniejszył się o 0,8 p. proc. 

do 93,5%. Liczba szkół niepublicznych wzrosła natomiast o 14,6%, tj. o 7 placówek. Zdecydowana 

większość szkół podstawowych podlegała jednostkom samorządu terytorialnego (89,1% wobec 89,9% 

w roku szkolnym 2013/2014). Przeważająca liczba szkół znajdowała się na obszarach wiejskich 

(62,8%), gdzie funkcjonowały także 22 szkoły filialne. 

 W szkołach podstawowych uczyło się 141,3 tys. uczniów (o 7,0% więcej niż przed rokiem). 

Liczba ta obejmowała 1,6 tys. uczniów uczęszczających do szkół specjalnych.  Naukę w I klasie we 

wrześniu 2014 r. rozpoczęło 31,3 tys. dzieci, tj. o 40,0% więcej niż w poprzednim roku szkolnym. 

Pierwszoklasiści stanowili 22,2% ogółu uczniów szkół podstawowych (rok wcześniej 17,0%).  

W czerwcu 2014 r. naukę na poziomie podstawowym zakończyło 21,3 tys. uczniów, w tym 328 osób  

w szkołach specjalnych. W porównaniu z rokiem szkolnym 2013/2014 liczba absolwentów zmniejszyła 

się o 4,0%. 

Liczba uczniów na 1 szkołę podstawową (bez szkół specjalnych) 
w roku szkolnym 2014/2015 
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 W omawianym roku szkolnym na jedną szkołę podstawową (bez szkół specjalnych) 

przypadało 178 uczniów, tj. o 12 więcej niż rok wcześniej. W przypadku szkół podstawowych 

specjalnych wskaźnik ten uległ niewielkiej zmianie i wyniósł 28 uczniów na 1 szkołę (wobec 27 rok 

wcześniej). W miastach szkoły podstawowe były ponad trzykrotnie liczniejsze niż na terenach 

wiejskich. W miastach wskaźnik ten wyniósł 332 uczniów na jedną szkołę podstawową, a na terenach 

wiejskich przypadało średnio 100 uczniów na szkołę podstawową. Najwięcej uczniów na 1 szkołę 

podstawową (bez specjalnych) przypadało w miastach na prawach powiatu: w Skierniewicach (388), 

Piotrkowie Trybunalskim (311) i w Łodzi (307) oraz w powiatach: pabianickim (259), zgierskim (225)  

i tomaszowskim (220). Najmniejsze zagęszczenie uczniów odnotowano w powiatach skierniewickim 

(76) i wieruszowskim (93).  

 Obowiązkiem szkolnym objętych było 142,6 tys. dzieci i młodzieży, tj. o 8,5% więcej  

w porównaniu z rokiem szkolnym 2013/2014. Wśród nich 98,4% spełniło obowiązek szkolny (wobec 

99,7% rok wcześniej). W ciągu roku o 24,6% wzrosła liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny 

przez uczęszczanie do szkoły za granicą.  
 
TABL. 2. SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2013/2014 
b – 2014/2015 

 

Szkoły 
Uczniowie Absolwenci1 

 ogółem w tym 
dziewczęta ogółem w tym 

dziewczęta 

Szkolnictwo podstawowe 

Szkoły podstawowe  a 785 130463 63563 21843 10564 

 (bez specjalnych)  ..................  b 786 139734 68332 20935 10208 
       
 w tym na wsi  .........................   a 525 49558 24172 8739 4212 

 b 524 52852 25802 8127 3983 
       
Szkoły podstawowe specjalne a 57 1563 532 305 101 

 b 57 1575 525 328 103 
       
 w tym na wsi  .........................   a 5 99 15 24 4 

 b 5 98 16 36 2 

Szkolnictwo gimnazjalne 

Gimnazja (bez specjalnych)......  a 377 67619 32748 23369 11419 

 b 378 65572 31622 21974 10937 
       
 w tym na wsi  .........................   a 197 23822 11544 8438 4143 

 b 196 22914 11023 7820 3941 
       
Gimnazja specjalne  .................  a 50 1548 559 453 189 

 b 52 1442 525 549 204 
       
 w tym na wsi  .........................   a 4 82 24 24 7 

 b 5 124 24 27 5 

 1 Z poprzedniego roku szkolnego. 
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 Na początku roku szkolnego 2014/2015 w 430 gimnazjach (w tym w 52 specjalnych) kształciło 

się 67,0 tys. uczniów (1,4 tys. w gimnazjach specjalnych). W porównaniu z poprzednim rokiem 

szkolnym liczba placówek zwiększyła się o 3 (wzrost ten dotyczył jedynie miast), przy jednoczesnym 

zmniejszeniu liczby uczniów o 3,1%, tj. o 2,2 tys. (w miastach  – o 1,3 tys., na wsi  – o 0,9 tys.). 

Uczniowie klas I stanowili grupę 22,0 tys. osób (ich udział w ogólnej liczbie uczniów zmniejszył się  

w porównaniu z 2013 r. o 0,4 p. proc. do 32,8%). W czerwcu 2014 r. naukę na poziomie gimnazjalnym 

ukończyło 22,5 tys. absolwentów, tj. o 5,5% mniej niż rok wcześniej. W gimnazjach specjalnych naukę 

zakończyło 549 osób wobec 453 w czerwcu 2013 r. 

 Gimnazja publiczne stanowiły 89,3% ogółu (wobec 90,2% w 2013 r.), a dla 86,0% z nich 

organem prowadzącym były jednostki samorządu terytorialnego (86,9% przed rokiem).  

   

 

Liczba uczniów na 1 gimnazjum (bez szkół specjalnych) 
w roku szkolnym 2014/2015 
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 Na początku roku szkolnego 2014/2015 w województwie łódzkim w 436 szkołach 

ponadgimnazjalnych kształciło się 78,1 tys. uczniów (w tym w 57 szkołach specjalnych 1,7 tys. 

uczniów). W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym zwiększyła się liczba szkół (o 6 placówek,  

tj. o 1,2%), jednak zmalała liczba uczniów (o 968, tj. o 1,2%). 

 Wśród szkół ponadgimnazjalnych najwięcej uczniów skupiały licea ogólnokształcące  

– 34,9 tys. (44,6% ogółu uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży) oraz technika – 30,5 tys. 

(39,0%). W porównaniu z rokiem szkolnym 2013/2014, w przypadku liceów ogólnokształcących, 

odnotowano zarówno spadek liczby szkół (o 1), jak i uczniów (o 1,9 tys.). Natomiast utworzono 1 

technikum, a liczba uczniów zwiększyła się o 133 osoby. Przybyła również 1 szkoła zasadnicza 

zawodowa, jednak w ogólnej liczbie takich szkół (103) nastąpił spadek liczby uczniów  

– o 2,3% (tj. o 231 osoby). Liczba szkół ogólnokształcących artystycznych dających uprawnienia 

zawodowe i specjalnych szkół przysposabiających do pracy nie zmieniła się, przy jednocześnie 

niewielkim wzroście uczęszczających do nich uczniów (odpowiednio o 4,2% i 2,3%). W wyniku zmian, 

jakie w systemie edukacji wprowadziła nowelizacja ustawy, od roku szkolnego 2012/2013 nie 

prowadzi się naboru do uzupełniających liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników 

uzupełniających – w ciągu roku zamknięto łącznie 19 takich placówek.  

 
TABL. 3. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY1 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2013/2014 
b – 2014/2015 

 
Szkoły 

Uczniowie Absolwenci2 

 ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety 
       
OGÓŁEM ..................................  a 431 79103 38252 24072 12270 
 b 436 78135 38390 22327 11396 
       
 w tym na wsi  .........................   a 47 4594 1741 1511 581 
 b 44 4209 1576 1244 487 
       
Zasadnicze zawodowe  ............  a 102 9886 2737 3393 1089 
  b 103 9655 2910 2569 526 
       
 w tym na wsi  .........................   a 11 520 108 194 52 
 b 10 491 110 161 20 
       
Licea ogólnokształcące  ...........  a 157 36720 22458 13061 8061 
 b 156 34853 21586 12109 7422 
       
 w tym na wsi  .........................   a 10 1150 552 481 236 
 b 10 953 489 401 200 
       
Uzupełniające licea  a 1 6 4 19 10 
 ogólnokształcące b - - - 5 3 
       
 w tym na wsi  .........................   a - - - - - 
 b - - - - - 

 1 Łącznie ze specjalnymi. 2 Z poprzedniego roku szkolnego.  
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TABL. 3. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY1 (dok.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2013/2014 
b – 2014/2015 

 
Szkoły 

Uczniowie Absolwenci2 

 ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety 
       
Licea profilowane  .....................  a 14 558 371 724 453 
 b - - - 519 341 
       
 w tym na wsi  .........................   a - - - - - 
 b - - - - - 
       
Technika  ..................................  a 116 30361 11752 6540 2474 
 b 117 30494 11744 6212 2460 
       
 w tym na wsi  .........................   a 23 2833 1051 820 292 
 b 21 2683 947 659 259 
       
Technika uzupełniające ............  a 4 53 25 72 39 
 b - - - 48 24 
       
 w tym na wsi  .........................   a - - - - - 
 b - - - - - 
       
Ogólnokształcące szkoły       
 artystyczne dające  a 7 815 591 91 66 
 uprawnienia zawodowe .........  b 7 849 630 123 81 
       
 w tym na wsi  .........................   a 1 48 15 6 - 
 b 1 42 16 13 3 
       
Specjalne szkoły  a 30 704 314 172 78 
 przysposabiające do pracy3 ...  b 30 720 313 145 66 
       
 w tym na wsi  .........................   a 2 43 15 10 1 
 b 2 40 14 10 5 

 1 Łącznie ze specjalnymi. 2 Z poprzedniego roku szkolnego. 3 Są to szkoły trzyletnie działające na podbudowie programowej 
gimnazjum. Przeznaczone są dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ukończenie tego typu szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa 
potwierdzającego przysposobienie do pracy. Jest to typ szkoły, po ukończeniu której nie przewiduje się kontynuowania nauki. 
 

 Wśród uczniów liceów profilowanych i szkół zawodowych najczęściej wybieranymi grupami 

kierunków kształcenia były kierunki: inżynieryjno-techniczny i usług dla ludności. W szkołach 

zasadniczych zawodowych na kierunkach: inżynieryjno-technicznych kształciło się 40,4% ogółu 

uczniów (wobec 42,6% rok wcześniej), usług dla ludności – 28,4% (wobec 26,1%) oraz architektury  

i budownictwa – 11,2% (12,6% w roku szkolnym 2013/2014). Uczniowie techników wybierali podobne 

kierunki, jak ich koledzy ze szkół zasadniczych zawodowych, tj.: inżynieryjno-techniczne – 24,1% 

(wobec 22,5% rok wcześniej) oraz usług dla ludności – 20,9% (21,8% w roku szkolnym 2013/2014).  

 W roku szkolnym 2013/2014 świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymało  

21,6 tys. uczniów, tj. o 9,7% mniej niż rok wcześniej. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 17,5 tys. 

osób spośród 19,0 tys. uprawnionych (tj. absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów 

profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz ogólnokształcących szkół artystycznych 

dających uprawnienia zawodowe), czyli 91,9%. Świadectwo dojrzałości otrzymało 14,7 tys. osób 
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(84,3% ogółu zdających). W liceach ogólnokształcących do egzaminu maturalnego przystąpiło 96,5% 

absolwentów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 91,5% spośród nich. W liceach profilowanych 

egzamin ten zdawało 85,4% absolwentów, wynikiem pozytywnym zakończyło go 66,1% ogółu 

zdających, natomiast w technikach udziały te wyniosły, odpowiednio: 83,6% i 69,7%. Do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło łącznie 6,5 tys. absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych, techników i techników uzupełniających, czyli 71,8% ogółu uprawnionych. Wynik 

pozytywny uzyskało 65,4% wszystkich zdających, w tym w szkołach zasadniczych zawodowych – 

70,3%, a w technikach – 64,0%. W szkołach artystycznych ogólnokształcących do matury przystąpili 

prawie wszyscy absolwenci (122 z 123), a pozytywny wynik uzyskało 91,8% zdających. Absolwenci 

tych szkół mieli również możliwość składania egzaminu dyplomowego, z czego skorzystało 103 

spośród 123 absolwentów. Pozytywny wynik uzyskało 97 absolwentów, tj. 94,2% zdających. 

 

TABL. 4. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU 
  MATURALNEGO I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ORAZ ABSOLWENCI, KTÓRZY OTRZYMALI  
  ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 i 2013/20141 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2013/2014 
b – 2014/2015 

 

Ogółem 

Absolwenci, którzy: 

 

przystąpili do 
egzaminu 

maturalnego 

otrzymali  
świadectwo 
dojrzałości 

przystąpili do 
egzaminu 

potwierdza- 
jącego 

kwalifikacje 
zawodowe2 

zdali 
egzamin 

potwierdza- 
jący kwali- 

fikacje 
zawodowe3 

OGÓŁEM ..................................  a 23900 18860 16937 6831 4221 
 b 21585 17484 14739 6586 4335 
       
Zasadnicze zawodowe  ............  a 3393 - - 1842 1326 
  b 2569 - - 1429 1005 
       
Licea ogólnokształcące  ...........  a 13061 12677 12071 - - 
 b 12109 11686 10688 - - 
       
Uzupełniające licea  a 19 5 4 - - 
 ogólnokształcące ...................  b 5 - - - - 
       
Licea profilowane  .....................  a 724 574 436 - - 
 b 519 443 293 - - 
       
Technika  ..................................  a 6540 5489 4326 4884 2816 
 b 6212 5217 3642 5022 3212 
       
Technika uzupełniające ............  a 72 25 13 38 17 
 b 48 16 4 32 21 
       
Ogólnokształcące szkoły       
 artystyczne dające  a 91 90 87 67 63 
 uprawnienia zawodowe .........  b 123 122 112 103 97 

 1 Łącznie ze specjalnymi. 2 Łącznie z absolwentami ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia 
zawodowe, którzy przystąpili do egzaminu dyplomowego oraz w przypadku szkół zasadniczych zawodowych od roku szkolnego 
2013/2014 łącznie z przystępującymi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 3 Łącznie z absolwentami 
ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe, którzy zdali egzamin dyplomowy oraz w przypadku 
szkół zasadniczych zawodowych od roku szkolnego 2013/2014 łącznie z absolwentami, którzy zdali egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie. 
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 Szkoły policealne stanowią dopełnienie edukacji na poziomie średnim zawodowym. W końcu 

września 2014 r. w województwie łódzkim działalność oświatową prowadziło 166 takich szkół,  

w tym 2 specjalne. W porównaniu z 2013 r. odnotowano spadek liczby placówek – o 12. Łącznie  

w szkołach policealnych kształciło się 20,1 tys. osób. W ciągu roku liczba słuchaczy ogółem 

zmniejszyła się o 3,1%, w tym w kolegiach o 47,9%.  

 Najwięcej słuchaczy w szkołach policealnych wybrało grupy kierunków: ochrona  

i bezpieczeństwo – 27,8% ogółu uczniów, biznes i administracja – 23,1% oraz kierunki medyczne – 

16,3%.   

 W czerwcu 2014 r. naukę w szkołach policealnych zakończyło 6,4 tys. osób, czyli o 4,2% 

więcej niż rok wcześniej.  

 
TABL. 5. SZKOŁY POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH (łącznie ze specjalnymi) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2013/2014 
b – 2014/2015 

 

Szkoły 
Uczniowie Absolwenci1 

 
ogółem 

w tym 
kobiety 

ogółem 
w tym 

kobiety 

OGÓŁEM  .................................  a 178 20718 13316 6135 3994 
 b 166 20082 13261 6395 4420 
       
  w tym:       
       
 szkoły specjalne  ....................  a 2 20 13 11 4 
 b 2 16 9 7 6 
       
 kolegia  ..................................  a 6 706 528 415 322 
 b 5 368 266 285 220 
       
  w tym nauczycielskie  a 4 147 121 104 89 
   kolegia języków obcych  ...  b 3 72 58 59 51 

 1 Z poprzedniego roku szkolnego. 
 

 

 
 

 W roku szkolnym 2014/2015 w województwie łódzkim osoby dorosłe mogły uzupełnić swoje 

wykształcenie w 169 szkołach, w ciągu roku ubyło 49 placówek. Tak znaczny ubytek wynika ze zmian, 

jakie w systemie edukacji wprowadziła nowelizacja ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą szkoły 

dla dorosłych takie jak: uzupełniające licea ogólnokształcące, technika uzupełniające, licea 

profilowane oraz zasadnicze szkoły zawodowe, są od roku szkolnego 2012/2013 stopniowo 

likwidowane bądź przekształcane w licea dla dorosłych.  
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 We wszystkich typach szkół łącznie kształciło się 14,7 tys. osób, czyli o 11,8% mniej niż  

w poprzednim roku szkolnym. Najwięcej osób uczęszczało do liceów ogólnokształcących – 96,9% 

ogółu (o 16,7 p. proc. więcej niż przed rokiem) oraz techników uzupełniających – 4,5% (o 3,5 p. proc. 

mniej).  

 W czerwcu 2014 r. edukację w szkołach dla dorosłych zakończyło 4,2 tys. osób, 

tj. o 12,7% mniej niż w czerwcu 2013 r. Najwięcej absolwentów ukończyło licea ogólnokształcące – 

74,7% (wobec 42,2% rok wcześniej) oraz technikach uzupełniających – 11,7% (wobec 12,2%). 

 Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych ukończyło 4,0 tys. osób, z których do egzaminu 

maturalnego przystąpiło 1,1 tys. (27,5% ogółu wobec 24,0% rok wcześniej), a świadectwo dojrzałości 

otrzymało 0,3 tys. (25,8% zdających wobec 38,8%). Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe przystąpiło łącznie 0,4 tys. osób, z których 46,0%  ukończyło go wynikiem pozytywnym 

(35,9% w poprzednim roku szkolnym). 

 
TABL. 6. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2013/2014 
b – 2014/2015 

 

Szkoły 
Uczniowie Absolwenci1 

 
ogółem 

w tym 
kobiety 

ogółem 
w tym 

kobiety 

OGÓŁEM  .................................  a 218 16714 6740 4781 2161 
 b 169 14741 5962 4176 1860 
       
Szkoły podstawowe ..................  a - - - - - 
 b - - - - - 
       
Gimnazja ..................................  a 11 955 350 192 62 
 b 9 851 287 188 79 
       
Licea ogólnokształcące ............  a 128 13410 5801 2019 999 
 b 122 12998 5509 3119 1543 
       
Uzupełniające licea  a 30 488 213 1746 906 
 ogólnokształcące ...................  b - - - 219 100 
       
Licea profilowane  .....................  a - - - - - 
 b - - - - - 
       
Technika  ..................................  a 13 474 150 178 60 
 b 11 222 61 156 56 
       
Technika uzupełniające ............  a 31 1337 196 585 102 
 b 26 667 105 488 76 
       
Zasadnicze zawodowe  ............  a 5 50 30 27 15 
 b 1 3 2 6 6 

 1 Z poprzedniego roku szkolnego. 
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 W roku akademickim 2014/2015 na terenie województwa łódzkiego miało siedzibę 30 uczelni 

wyższych, w skali roku przybyła 1 uczelnia. W województwie działalność edukacyjną prowadziły 

również wydziały zamiejscowe, ośrodki dydaktyczne i filie szkół wyższych z innych województw –  

w omawianym roku było to 15 placówek, tj. o 5 mniej niż przed rokiem.  

 We wszystkich szkołach wyższych działających na terenie województwa kształciło się łącznie 

87,4 tys. studentów (łącznie z cudzoziemcami), tj. o 5,2% mniej niż rok wcześniej. Największy ubytek 

liczby studentów odnotowały wyższe szkoły pedagogiczne – o 63,3% oraz rolnicze – o 50,3%. Kobiety 

stanowiły grupę 52,3 tys. osób, tj. o 5,8% mniejszą niż w roku akademickim 2013/2014, podczas gdy 

populacja mężczyzn zmniejszyła się o 4,3% do 35,1 tys.  

 Na studiach stacjonarnych kształciło się 63,7% ogólnej liczby studentów (wobec 61,5%  

w poprzednim roku akademickim), w strukturze poszczególnych szkół największy ich odsetek 

odnotowano na uniwersytecie medycznym (88,4% ogólnej liczby studentów danej uczelni), wyższych 

szkołach artystycznych (76,4%) i uniwersytetach (75,6%).  

 Cudzoziemcy stanowili grupę 1,9 tys. osób, tj. o 23,8% większą niż w roku akademickim 

2013/2014. Najwięcej spośród nich kształciło się na Uniwersytecie Łódzkim – 34,7% oraz Politechnice 

Łódzkiej – 20,3%. Studenci cudzoziemcy w większości studiowali w trybie stacjonarnym – 91,8% 

ogółu.  

 
TABL. 7.  STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH1 

 Stan w dniu 30 XI 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2013/2014 
b – 2014/2015 

 Studenci Absolwenci2 

 
ogółem 

w tym 
kobiety 

ogółem 
w tym 

kobiety 

OGÓŁEM  ...............................................  a 92153 55456 25846 17411 
 b 87384 52253 24003 16326 
      
 w tym na studiach stacjonarnych .........  a 56672 34171 13142 8707 
    b 55683 33560 13249 8919 
      
Uniwersytety ...........................................  a 39404 26391 10891 7895 
 b 36885 24623 10387 7584 
      
 w tym na studiach stacjonarnych .........  a 29032 19345 7283 5208 
 b 27902 18563 7417 5355 
      
Wyższe szkoły techniczne ......................  a 23034 9063 4208 1945 
 b 22332 8813 4317 2038 
      
 w tym na studiach stacjonarnych .........  a 16261 7003 3092 1468 
 b 16134 7036 3204 1578 
      
Wyższe szkoły ekonomiczne a 12654 8050 5142 3303 
 b 12382 7940 4601 3163 
      
 w tym na studiach stacjonarnych .........  a 702 371 236 125 
 b 685 363 169 114 
      

 1 Bez zamiejscowych ośrodków dydaktycznych znajdujących się poza granicami kraju. 2 Z poprzedniego roku 
akademickiego. 
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TABL. 7. STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH1 (dok.) 
 Stan w dniu 30 XI 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2013/2014 
b – 2014/2015 

 Studenci Absolwenci2 

 
ogółem 

w tym 
kobiety 

ogółem 
w tym 

kobiety 

Wyższe szkoły pedagogiczne .................  a 264 224 278 202 
 b 97 83 151 115 
      
 w tym na studiach stacjonarnych .........  a - - - - 
 b - - - - 
      
Uniwersytety medyczne  .........................  a 8156 5807 2036 1605 
 b 8409 5917 1728 1360 
      
 w tym na studiach stacjonarnych .........  a 7111 5105 1625 1270 
   b 7434 5308 1553 1221 
      
Wyższe szkoły artystyczne .....................  a 2965 1921 979 644 
 b 2863 1905 913 602 
      
 w tym na studiach stacjonarnych .........  a 2141 1384 575 389 
 b 2187 1449 601 408 
      
Wyższe szkoły teologiczne .....................  a 22 - 5 - 
 b 27 - - - 
      
 w tym na studiach stacjonarnych .........  a 22 - 5 - 
 b 27 - - - 
      
Wyższe szkoły rolnicze ...........................  a 73 19 44 8 
 b 36 10 27 7 
      
 w tym na studiach stacjonarnych .........  a - - - - 
 b - - - - 
      
Pozostałe ................................................  a 5581 3981 2263 1809 
 b 4353 2962 1879 1457 
      
 w tym na studiach stacjonarnych .........  a 1403 963 326 247 
 b 1314 841 305 243 

 1 Bez zamiejscowych ośrodków dydaktycznych znajdujących się poza granicami kraju. 2 Z poprzedniego roku 
akademickiego. 
 

 W 2014 r. studia wyższe ukończyło 24,0 tys. osób, tj. o 7,1% mniej niż przed rokiem. Wśród 

absolwentów najwięcej ukończyło studia na: uniwersytetach (43,3% ogółu), wyższych szkołach 

ekonomicznych (19,2%) oraz wyższych szkołach technicznych (18,0%).  

 Dyplom ukończenia studiów otrzymało 213 cudzoziemców (o 15,1% więcej niż w 2013 r.), 

w tym studiów stacjonarnych – 185 (o 20,9%).   

 
 

OPRACOWANIE – Aleksandra Krupińska, Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych 


