
 

 

 

 

 

 

 

 
WAŻNIEJSZE DANE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015/2016 
b – 2016/2017 

 Placówki/Szkoły Uczniowie/Studenci Absolwenci1 

Placówki wychowania  a 1257 70308 x 

 przedszkolnego b 1283 79528 x 

Szkoły podstawowe  a 783 150150 21351 

 (bez specjalnych)  b 782 139030 21159 

Gimnazja (bez specjalnych) .....  a 379 64614 21452 

 b 381 64035 21150 

Szkoły ponadgimnazjalne .........  a 408 73932 21638 

 b 405 71886 20745 

Szkoły policealne  .....................  a 168 20038 5541 

 b 170 19952 5517 

Szkoły wyższe ..........................  a 26 82202 21905 

 b 24 79388 19215 

Szkoły dla dorosłych .................  a 127 12504 4247 

 b 118 11773 3247 

   1 Z poprzedniego roku szkolnego.  
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 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat, realizowane jest w przedszkolach, 

punktach przedszkolnych, oddziałach przy szkołach podstawowych oraz zespołach wychowania przed-

szkolnego. Według stanu na koniec września 2016 r., w województwie łódzkim wychowanie przed-

szkolne prowadziły 1283 placówki (tj. o 2,1% więcej niż w 2015 r.), w tym 1000 to placówki publiczne. 

W porównaniu z 2015 r. liczba placówek publicznych zwiększyła się o 1,3%, a  niepublicznych o 4,8%.  

 W ogólnej liczbie placówek wychowania przedszkolnego w województwie największą grupę sta-

nowiły przedszkola, których udział wyniósł 52,4% oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

z udziałem na poziomie 39,4%. Punkty przedszkolne stanowiły 7,7% ogólnej liczby placówek w 2016 r., 

a udział zespołów wychowania przedszkolnego wyniósł zaledwie 0,5%. 

 W porównaniu z 2015 r. zwiększyła się liczba przedszkoli (o 17 placówek), oddziałów (o 10),  

a punktów zmniejszyła się o 1 placówkę.  

 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty w 2015 r. (zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków) 

wpłynęła na liczebność i strukturę dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego. W 2016 r. wycho-

waniem przedszkolnym objętych było 79,5 tys. dzieci, tj. o 13,1% więcej niż w 2015 r., a sześciolatki 

stanowiły 25,4% ogółu dzieci (przed rokiem 8,6%), w przedszkolach ich udział zwiększył się  

o 14,7 p. proc. do 21,1%, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – o 27,3 p. proc. 

do 46,3%.  

 
TABL. 1. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

WYSZCZEGÓLNIE-
NIE 

Placówki ogółem 

W tym 

przedszkola 
oddziały przedszkolne 

przy szkołach 
podstawowych 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Placówki ...................  1257 1283 655 672 495 505 

 w tym na wsi ..........  652 655 175 180 406 405 

Miejsca  ....................  63626 69407 61022 66626 x x 

 w tym  na wsi .........  13041 14229 11311 12376 x x 

Oddziały ...................  3514 3837 2645 2880 737 814 

 w tym na wsi ..........  1194 1296 500 561 611 646 

Dzieci........................  70308 79528 55783 62490 12607 14832 

  w tym na wsi .......  21821 25062 10140 11741 10310 11746 

 w tym w wieku 6 lat  6031 20211 3569 13155 2396 6871 

  w tym na wsi .......  2184 7119 653 2505 1512 4542 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  
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 W miastach funkcjonowało 628 placówek wychowania przedszkolnego, tj. o 23 więcej niż  

w 2015 r. Zwiększyła się liczba przedszkoli – o 12, oddziałów przedszkolnych – o 11, a punktów przed-

szkolnych pozostała bez zmian. Do wszystkich typów placówek uczęszczało 54,5 tys. dzieci, tj. o 12,3% 

więcej w porównaniu z 2015 r., najwyższy wzrost odnotowano w oddziałach przedszkolnych – o 34,4%,  

w punktach przedszkolnych wyniósł on 15,4%, a w przedszkolach 11,1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci w przedszkolach według wieku  
w roku szkolnym 2016/2017 

Dzieci w przedszkolach na 100 miejsc według powiatów 
w roku szkolnym 2016/2017 
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 Ponad połowa placówek wychowania przedszkolnego (51,1%) w województwie łódzkim była 

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

z terenów wiejskich stanowiły 31,5%. Wśród placówek wychowania przedszkolnego zlokalizowanych 

na wsi dominowały oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, stanowiąc 61,8% ogółu funk-

cjonujących tam placówek. Uczęszczało do nich 11,7 tys. dzieci, tj. 79,2% ogółu objętych edukacją 

przedszkolną w placówkach tego typu w województwie. W porównaniu z 2015 r. na wsi przybyło  

5 przedszkoli, zmniejszyła się jednak liczba oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych  

(w obu przypadkach ubyła 1 placówka). Jednocześnie zwiększyła się liczba dzieci objętych wychowa-

niem przedszkolnym ogółem – o 14,9%, w tym w przedszkolach – o 15,8%, punktach i zespołach wy-

chowania przedszkolnego –  po 14,9% oraz w oddziałach przedszkolnych – o 13,9%.  

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

placówek wychowania przedszkolnego znajdował się w powiatach: zgierskim (6,2%), piotrkowskim 

(5,8%) oraz sieradzkim (5,1%). W Łodzi skupionych było 20,0% placówek, w Piotrkowie Trybunalskim 

2,4% i w Skierniewicach 1,7%. 

 Średnio na 100 miejsc w przedszkolach w 2016 r. przypadało 94 dzieci, w miastach było to 94 

dzieci, a na wsi 95 dzieci na 100 miejsc (w 2015 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 91 dzieci; 

w miastach 92, a na wsi 90). W 2016 r. najbardziej oblegane były przedszkola w powiatach: pabianickim 

(118 dzieci na 100 miejsc), sieradzkim (102) i w łaskim (101), a w pozostałych powiatach na 100 miejsc 

przypadało średnio od 84 dzieci (w Piotrkowie Trybunalskim) do 99 dzieci (w powiatach łowickim i zduń-

skowolskim). Rok wcześniej, wskaźnik ten był najwyższy w powiecie sieradzkim i wyniósł 103, jednak 

w pozostałych powiatach nie przekroczył wartości 100 dzieci na 100 miejsc.   

 

 

 

 We wrześniu 2016 r. w województwie łódzkim nowy rok szkolny zainaugurowało 839 szkół  

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

ubyła 1 placówka, a liczba szkół specjalnych nie uległa zmianie. Wśród ogółu szkół przeważały szkoły 

SZKOŁY PODSTAWOWE  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Placówki wychowania przedszkolnego według lokalizacji  
w roku szkolnym 2016/2017 
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publiczne stanowiąc 93,2% ogółu. Przeważająca liczba szkół znajdowała się na obszarach wiejskich – 

522, tj. 62,2% ogółu, gdzie funkcjonowały także 22 szkoły filialne. 

 
TABL. 2. SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015/2016 
b – 2016/2017 

 

Szkoły 

Uczniowie Absolwenci1 

 ogółem w tym 
dziewczęta ogółem w tym 

dziewczęta 

Szkoły podstawowe a 783 150150 73448 21351 10520 

 (bez specjalnych)  b 782 139030 67656 21159 10387 

 w tym na wsi  ....................  a 518 56090 27413 8421 4099 

 b 517 51565 24980 8106 4015 

Szkoły podstawowe specjalne a 57 1626 536 320 111 

 b 57 1609 521 324 112 

 w tym na wsi  ....................  a 5 94 15 24 3 

 b 5 90 14 39 4 

 1 Z poprzedniego roku szkolnego. 
 

 W szkołach podstawowych uczyło się 140,6 tys. uczniów (o 7,3% mniej niż przed rokiem). 

Liczba ta obejmowała 1,6 tys. uczniów uczęszczających do szkół specjalnych. Zgodnie z obowiązującą 

ustawą o systemie oświaty zniesiono obowiązek szkolny 6-latków. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie 

pierwszoklasistów, we wrześniu 2016 r. naukę w szkole podstawowej rozpoczęło 12,8 tys. dzieci,  

tj. o 61,2% mniej niż w poprzednim roku szkolnym. Pierwszoklasiści stanowili 9,1% ogółu uczniów szkół 

podstawowych (rok wcześniej 21,7%). W czerwcu 2016 r. naukę na poziomie podstawowym zakończyło 

21,5 tys. uczniów, w tym 324 osoby w szkołach specjalnych. W porównaniu z rokiem szkolnym 

2014/2015 liczba absolwentów zmniejszyła się o 0,9%. 

 W omawianym roku szkolnym na jedną szkołę podstawową (bez szkół specjalnych) przypadało 

178 uczniów, tj. o 14 mniej niż rok wcześniej. W przypadku szkół podstawowych specjalnych wskaźnik 

ten nie uległ zmianie i wyniósł 28 uczniów na 1 szkołę. W miastach szkoły podstawowe były ponad 

trzykrotnie liczniejsze niż na terenach wiejskich: 330 uczniów na jedną szkołę podstawową, a na tere-

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

podstawową (bez specjalnych) przypadało w miastach na prawach powiatu: w Skierniewicach (344),  

w Łodzi (311) i w Piotrkowie Trybunalskim (311) oraz w powiatach: pabianickim (267), zgierskim (229), 

tomaszowskim (216), zduńskowolskim (212) i bełchatowskim (205). Najmniejsze zagęszczenie uczniów 

w szkołach podstawowych odnotowano w powiatach skierniewickim (75) i wieruszowskim (88).   
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Obowiązkiem szkolnym objętych było 143,2 tys. dzieci i młodzieży, tj. o 10,5% mniej 

w porównaniu z rokiem szkolnym 2015/2016. Wśród nich 96,6% spełniło obowiązek szkolny (wobec 

96,7% rok wcześniej). W ciągu roku o 6,7% zmalała liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny przez 

uczęszczanie do szkoły za granicą.  

Na początku roku szkolnego 2016/2017 w 433 gimnazjach (w tym w 52 specjalnych) kształciło 

się 65,4 tys. uczniów (1,3 tys. w gimnazjach specjalnych). W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym 

o 3 zmniejszyła się liczba placówek, przy jednoczesnym spadku liczby uczniów o 0,9%,

tj. o 626 (w miastach  – o 41, na wsi  – o 585). Naukę w klasach pierwszych we wrześniu rozpoczęło

22,1 tys. uczniów, tj. o 0,9% mniej niż rok wcześniej (ich udział w ogólnej liczbie uczniów utrzymał się

na poziomie sprzed roku, tj. 33,7%). W czerwcu 2016 r. naukę na poziomie gimnazjalnym ukończyło

21,6 tys. absolwentów, tj. o 1,4% mniej niż rok wcześniej. W gimnazjach specjalnych naukę zakończyło

430 osób (429 czerwcu 2015 r.).

Gimnazja publiczne stanowiły 89,2% ogółu (wobec 87,7% w 2015 r.). 

Liczba uczniów na 1 szkołę podstawową (bez szkół specjalnych) 
w roku szkolnym 2016/2017 

GIMNAZJA  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
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TABL. 2. GIMNAZJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015/2016 
b – 2016/2017 

Szkoły 

Uczniowie Absolwenci1 

ogółem w tym 
dziewczęta ogółem w tym 

dziewczęta 

Gimnazja (bez specjalnych) a 379 64614 31314 21452 10453 

b 381 64035 31169 21150 10289 

w tym na wsi  ....................  a 196 22512 10830 7680 3723 

b 196 21917 10630 7590 3674 

Gimnazja specjalne  ............  a 51 1395 515 429 166 

b 52 1348 506 430 170 

w tym na wsi  ....................  a 4 82 13 13 2 

b 5 92 18 31 4 

1 Z poprzedniego roku szkolnego. 

 W roku szkolnym 2016/207 na jedno gimnazjum dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) 

w województwie łódzkim przypadało średnio 168 uczniów, tj o 2 osoby mniej niż w poprzednim roku. 

W miastach wskaźnik wyniósł 227 uczniów wobec 112 na wsi (przed rokiem 230 wobec 115). 

Najwięcej uczniów na 1 gimnazjum przypadało w Piotrkowie Trybunalskim (232), powiecie pabianickim 

(227) oraz Łodzi (220), najmniej natomiast w powiatach: skierniewickim (100) i łowickim (126).  

 Liczba uczniów na 1 gimnazjum (bez szkół specjalnych) 
w roku szkolnym 2016/2017 
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Na początku roku szkolnego 2016/2017 w województwie łódzkim w 405 szkołach ponadgimna-

zjalnych kształciło się 71,9 tys. uczniów (w tym w 58 szkołach specjalnych 1,5 tys. uczniów). 

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym zmniejszyła się liczba szkół (o 3 placówki, 

tj. o 0,7%), zmalała też liczba uczniów (o 2,0 tys., tj. o 2,8%). 

Wśród szkół ponadgimnazjalnych najwięcej uczniów skupiały licea ogólnokształcące 

– 31,6 tys. (44,0% ogółu uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży) oraz technika – 30,6 tys.

(42,3%). W porównaniu z rokiem szkolnym 2015/2016, w przypadku liceów ogólnokształcących, odno-

towano zarówno spadek liczby szkół (o 4), jak i uczniów (o 1,4 tys.). Zwiększyła się liczba techników

i uczących się w nich – odpowiednio o 1 placówkę i o 91 uczniów. Podobnie jak przed rokiem, w woje-

wództwie funkcjonowało 99 szkół zasadniczych zawodowych, ale populacja uczących się w nich zma-

lała o 0,8 tys., tj. o 9,0%. Liczba szkół ogólnokształcących artystycznych dających uprawnienia zawo-

dowe nie zmieniła się, jednak liczba uczniów wzrosła o 2,4%. W przypadku szkół specjalnych przyspo-

sabiających do pracy, w województwie funkcjonowało tyle samo placówek, co rok wcześniej, a liczba

uczniów utrzymała się na poziomie sprzed roku (0,7 tys.).

TABL. 3. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY1

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015/2016 
b – 2016/2017 

Szkoły 

Uczniowie Absolwenci2 

ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety 

OGÓŁEM ...............................  a 408 73932 35733 21638 10971 

b 405 71886 34674 20745 10448 

w tym na wsi  ......................  a 40 4001 1421 1188 492 

b 36 3741 1344 1068 393 

Zasadnicze zawodowe  .........  a 99 8878 2641 2946 882 

b 99 8079 2340 2746 846 

w tym na wsi  ......................  a 10 509 126 149 29 

b 9 454 97 177 50 

Licea ogólnokształcące  ........  a 155 33006 20526 11728 7248 

b 151 31640 19805 11017 6821 

w tym na wsi  ......................  a 9 825 424 367 188 

b 8 803 422 257 138 

1 Łącznie ze specjalnymi. 2 Z poprzedniego roku szkolnego. 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (bez szkół policealnych) 
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TABL. 3. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY1 (dok.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015/2016 
b – 2016/2017 

 

Szkoły 

Uczniowie Absolwenci2 

 ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety 

Technika  ...............................  a 117 30513 11648 6645 2650 

 b 118 30604 11593 6677 2609 

 w tym na wsi  ......................  a 18 2585 846 654 267 

 b 16 2409 797 612 201 

Ogólnokształcące szkoły       

 artystyczne dające  a 7 874 657 129 97 

 uprawnienia zawodowe b 7 895 675 126 93 

 w tym na wsi  ......................  a 1 41 14 10 4 

 b 1 35 12 11 3 

Specjalne szkoły  a 30 661 261 190 94 

 przysposabiające do pracy3 b 30 668 261 179 79 

 w tym na wsi  ......................  a 2 41 11 8 4 

 b 2 40 16 11 1 

 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 przy-
sposobienie do pracy. Jest to typ szkoły, po ukończeniu której nie przewiduje się kontynuowania nauki. 
 

 

 

 

 

 

 

Szkoły ponadgimnazjalne według typu i lokalizacji  
 w roku szkolnym 2016/2017 
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 Wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych najczęściej wybieranymi grupami kierunków 

kształcenia, według klasyfikacji ISCED-F 20131, były kierunki: technika, przemysł, budownictwo oraz 

usługi. W szkołach zasadniczych zawodowych na kierunkach: technika, przemysł, budownictwo kształ-

ciło się 64,1% ogółu uczniów (wobec 63,2% rok wcześniej), usługi – 28,4% (wobec 28,7%) oraz biznes, 

administracja i prawo – 5,9% (6,3% w roku szkolnym 2015/2016). Uczniowie techników wybierali po-

dobne kierunki, jak ich koledzy ze szkół zasadniczych zawodowych, tj.: technika, przemysł, budownic-

two – 33,5% (wobec 34,1% rok wcześniej), usługi – 21,5% (22,1% w roku szkolnym 2015/2016) oraz 

technologie teleinformacyjne – 19,3% (wobec 18,2%).  

 W czerwcu 2016 r. naukę na poziomie ponadgimnazjalnym ukończyło 20,7 tys. absolwentów, 

tj. o 4,1% mniej niż rok wcześniej. 

 W roku szkolnym 2015/2016 świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymało  

20,6 tys. uczniów, tj. o 4,1% mniej niż rok wcześniej. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 15,8 tys. 

osób spośród 17,8 tys. uprawnionych (tj. absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz ogól-

nokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe), czyli 88,9% ogółu. Świadectwo 

dojrzałości otrzymało 13,6 tys. osób (85,8% ogółu zdających). W liceach ogólnokształcących do egza-

minu maturalnego przystąpiło 94,9% absolwentów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 90,2% spośród 

nich. Natomiast w technikach egzamin ten zdawało 78,7% absolwentów, wynikiem pozytywnym zakoń-

czyło go 77,1% ogółu zdających. W szkołach artystycznych ogólnokształcących do matury przystąpiła 

większość absolwentów (123 ze 126), a pozytywny wynik uzyskało 86,2% zdających. Absolwenci tych 

szkół mieli również możliwość składania egzaminu dyplomowego, z czego skorzystało 125 spośród 126  

absolwentów. Pozytywny wynik uzyskało 122 absolwentów, tj. 97,6% zdających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Od 2014 r. obowiązuje Międzynarodowa Klasyfikacja Kierunków Kształcenia ISCED-F 2013, która zastąpiła  
Międzynarodową Klasyfikację Edukacji ISCED’97.  

Uczniowie szkół zawodowych według grup kierunków kształcenia wg ISCED-F-2013   
w roku szkolnym 2016/2017 
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 Szkoły policealne stanowią dopełnienie edukacji na poziomie średnim zawodowym. W końcu 

września 2016 r. w województwie łódzkim działalność oświatową prowadziło 170 takich szkół,  

w tym 2 specjalne. W porównaniu z 2015 r. odnotowano wzrost liczby placówek – o 2. Łącznie  

w szkołach policealnych kształciło się 20,0 tys. osób, a w ciągu roku liczba uczniów zmniejszyła się  

o 0,4%. W ciągu roku przybyło 5 szkół policealnych dla młodzieży, a liczba uczniów zwiększyła się 

o 13,3%. Zlikwidowano jednak 2 kolegia oraz 1 szkołę policealną dla dorosłych.  

 Najwięcej słuchaczy w szkołach policealnych wybrało grupy kierunków: usługi – 33,7% ogółu 

uczniów, biznes, administracja i prawo – 20,7% oraz zdrowie i opieka społeczna – 19,9%.   

 W czerwcu 2016 r. naukę w szkołach policealnych zakończyło 5,5 tys. osób, czyli o 0,4% mniej 

niż rok wcześniej.  

 
TABL. 4. SZKOŁY POLICEALNE  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015/2016 
b – 2016/2017 

 

Szkoły 

Uczniowie Absolwenci1 

 ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety 

OGÓŁEM  ............................  a 168 20038 13345 5541 3900 

 b 170 19952 13405 5517 3809 

 dla młodzieży  ...................  a 26 1764 1420 576 499 

 b 31 1998 1587 506 427 

 dla młodzieży specjalne  ...  a 2 16 8 9 4 

 b 2 17 10 3 2 

 dla dorosłych ....................  a 138 18169 11856 4743 3236 

 b 137 17937 11808 4926 3324 

 kolegia  .............................  a 2 89 61 213 161 

 b - - - 82 56 

  w tym nauczycielskie  ....  a 1 10 7 57 49 

   kolegia języków obcych  b - - - 5 4 

 1 Z poprzedniego roku szkolnego. 

 

SZKOŁY POLICEALNE (dla młodzieży i dorosłych) 
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 W roku szkolnym 2016/2017 w województwie łódzkim osoby dorosłe mogły uzupełnić swoje 

wykształcenie w 118 szkołach, jednak było to o 9 placówek mniej niż rok wcześniej. Ubytek wynika ze 

zmian w systemie edukacji, szkoły dla dorosłych takie jak: technika uzupełniające, zasadnicze szkoły 

zawodowe, kolegia nauczycielskie oraz nauczycielskie języków obcych są obecnie w fazie wygaszania.  

 We wszystkich typach szkół łącznie kształciło się 11,8 tys. osób, czyli o 5,8% mniej niż  

w poprzednim roku szkolnym. Najwięcej osób uczęszczało do liceów ogólnokształcących – 94,8% ogółu 

(o 0,5 p. proc. więcej niż przed rokiem).  

 W czerwcu 2016 r. edukację w szkołach dla dorosłych zakończyło 3,2 tys. osób, 

tj. o 23,5% mniej niż w czerwcu 2015 r. Najwięcej absolwentów ukończyło licea ogólnokształcące – 

95,7% (wobec 82,8% rok wcześniej). 

 Do egzaminu maturalnego przystąpiło 0,8 tys. (25,1% ogółu wobec 19,5% rok wcześniej),  

a świadectwo dojrzałości otrzymało 0,2 tys. (28,5% zdających wobec 25,2%).  

 
TABL. 5. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015/2016 
b – 2016/2017 

 

Szkoły 

Uczniowie Absolwenci1 

 ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety 

OGÓŁEM  ............................  a 127 12504 5194 4247 1860 

 b 118 11773 4893 3247 1436 

Gimnazja .............................  a 10 708 238 218 89 

 b 8 608 191 141 51 

Licea ogólnokształcące .......  a 117 11796 4956 3515 1660 

 b 110 11165 4702 3106 1385 

Technika  .............................  a - - - 119 42 

 b - - - - - 

Technika uzupełniające .......  a - - - 392 53 

 b - - - - - 

Zasadnicze zawodowe  .......  a - - - 3 2 

 b - - - - - 

 1 Z poprzedniego roku szkolnego. 

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 
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 W roku akademickim 2016/2017 na terenie województwa łódzkiego miały siedzibę 24 uczelnie 

wyższe, w skali roku ubyły 2 takie jednostki. W województwie działalność edukacyjną prowadziły rów-

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

w omawianym roku było to 8 placówek, tj. o 3 mniej niż przed rokiem.  

 We wszystkich szkołach wyższych działających na terenie województwa kształciło się łącznie 

79,4 tys. studentów (łącznie z cudzoziemcami), tj. o 3,4% mniej niż rok wcześniej. Największy ubytek 

liczby studentów odnotowały szkoły wyższe zaliczone do grup: wyższe szkoły techniczne – o 6,7% oraz 

uniwersytety – o 4,3%. Kobiety stanowiły grupę 47,3 tys. osób, tj. o 3,6% mniejszą niż w roku akade-

mickim 2015/2016, podczas gdy populacja mężczyzn zmniejszyła się o 3,2% do 32,1 tys.  

 
TABL. 6.  STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH (łącznie z cudziemcami)1 

 Stan w dniu 30 XI 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a – 2015/2016 
b – 2016/2017 

 Studenci Absolwenci2 

 ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety 

OGÓŁEM  .............................................  a 82202 49001 21905 14692 

 b 79388 47248 19215 12838 

 w tym na studiach stacjonarnych .......  a 54760 32945 13291 8811 

    b 53503 32097 12068 8086 

Uniwersytety .........................................  a 35375 23475 9876 7108 

 b 33870 22187 8261 6085 

Wyższe szkoły techniczne ....................  a 20864 8182 4505 2151 

 b 19476 7596 4309 2060 

Wyższe szkoły ekonomiczne a 11099 7188 3649 2533 

 b 19476 7596 4309 2060 

Uniwersytety medyczne .......................  a 8801 6126 1727 1334 

 b 8971 6224 1735 1295 

Wyższe szkoły artystyczne ...................  a 2806 1890 786 514 

 b 2790 1882 673 477 

Wyższe szkoły teologiczne ...................  a 24 - 2 - 

 b 20 - 3 - 

Pozostałe ..............................................  a 3233 2140 1360 1052 

 b 3105 2112 885 624 

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

 

SZKOŁY WYŻSZE 
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 Na studiach stacjonarnych kształciło się 67,4% ogólnej liczby studentów (wobec 66,6%  

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

wano na uniwersytecie medycznym (92,7% ogólnej liczby studentów danej uczelni), wyższych szkołach 

artystycznych (86,1%) i uniwersytetach (78,7%).  

 Cudzoziemcy stanowili grupę 3,0 tys. osób, tj. o 20,8% większą niż w roku akademickim 

2015/2016. Najwięcej spośród nich kształciło się na Uniwersytecie Łódzkim – 40,5% oraz Politechnice 

Łódzkiej – 17,3%. Studenci cudzoziemcy w większości studiowali w trybie stacjonarnym – 93,9% ogółu.  

 W 2016 r. studia wyższe ukończyło 19,2 tys. osób, tj. o 12,3% mniej niż przed rokiem. Wśród 

absolwentów najwięcej ukończyło studia na: uniwersytetach (43,0% ogółu), wyższych szkołach tech-

nicznych (22,4%) oraz wyższych szkołach ekonomicznych (17,4%).  

 Dyplom ukończenia studiów otrzymało 275 cudzoziemców (o 2,6% więcej niż w 2015 r.), 

w tym studiów stacjonarnych – 249 (o 13,2%).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Studenci studiów dziennych w % ogółu studentów w roku akademickim 2016/2017  
(łącznie z cudzoziemcami) 
Stan w dniu 30 XI 
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OBJAŚNIENIA  ZNAKÓW  UMOWNYCH 

Kreska (–) – zjawisko nie wystąpiło. 

Zero (0,0)  – zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. 

Znak x – wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. 

 
 

 

 System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 
Dz.U. 2016, poz. 1943) oraz ustawą z dnia 27 VII 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) z 
późniejszymi zmianami. Przedstawione informacje, z wyjątkiem danych o szkołach wyższych, opracowano na podstawie 
systemu informacji oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
 System oświaty i wychowania w Polsce obejmuje dzieci młodzież w wieku od 3 do 21 lat, jednak obowiązek nauczania 
dotyczy tylko osób od 5 do 18 roku życia, a status instytucji obowiązkowych mają wyłącznie szkoły podstawowe (łącznie 
z oddziałami zerowymi przygotowującymi do nauki szkolnej, w ramach szkół podstawowych lub przedszkoli) oraz gimna-
zja. 
 Wychowanie przedszkolne, jako pierwszy etap edukacji, dotyczy dzieci w wieku od lat 3 do rozpoczęcia przez nie nauki 
w szkole podstawowej i realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz 
od roku szkolnego 2008/09 również w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. 
Z dniem 1 września 2004 r. wprowadzono obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci  
w wieku 6 lat w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Od 1 września  
2011 r. objął on również dzieci w wieku lat 5. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna 
się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. Od roku szkolnego 2009/10 
dzieci 6-letnie mogły – na wniosek rodziców – rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. 
 Od roku szkolnego 2012/13 nie prowadzi się naboru do klas pierwszych w liceach profilowanych i uzupełniających 
liceach ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, technikach uzupełniających dla młodzieży oraz zasadniczych szko-
łach zawodowych i technikach dla dorosłych, a od roku szkolnego 2013/14 – technikach uzupełniających dla dorosłych. 
Szkoły te są stopniowo likwidowane. 
 Szkoły wyższe realizują kształcenie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Informacje z zakresu szkół 
wyższych obejmują cudzoziemców studiujących w Polsce, nie dotyczą natomiast Polaków studiujących za granicą. 
 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 poprzed-
niego roku szkolnego, a w przypadku szkół wyższych – w roku akademickim. 


