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a Dające uprawnienia zawodowe. 

 

 Wychowanie przedszkolne 

Wychowaniem przedszkolnym realizowanym w przedszkolach, punktach przedszkolnych, 
oddziałach przy szkołach podstawowych oraz zespołach wychowania przedszkolnego, objęte 
były dzieci w wieku 3-6 lat. W województwie łódzkim, według stanu na koniec września 2017 r., 
funkcjonowały 1292 jednostki tego typu (tj. o 0,7% więcej niż w 2016 r.).  

W ogólnej liczbie placówek wychowania przedszkolnego w województwie największą grupę 
stanowiły przedszkola, których udział wyniósł 54,3% oraz oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych –  37,8%. Punkty przedszkolne stanowiły 7,5% ogólnej liczby placówek w 2017 r., 
a udział zespołów wychowania przedszkolnego wyniósł zaledwie 0,5%. 

W porównaniu z 2016 r. zwiększyła się liczba przedszkoli (o 29 placówek), natomiast mniej 
było oddziałów (o 17) oraz punktów przedszkolnych (o 2). 

W 2017 r. wychowaniem przedszkolnym objętych było 82,5 tys. dzieci, tj. o 3,7% więcej niż 
w 2016 r. Liczba dzieci w przedszkolach zwiększyła się w ciągu roku o 5,6% do 66,0 tys. Sześcio-
latki stanowiły 26,7% ogółu dzieci (przed rokiem 25,4%). Roczne przygotowanie przedszkolne 
6-latki odbywały głównie w przedszkolach – 76,6% dzieci w tym wieku.  

W końcu września 2017 r.  
w województwie łódzkim funk-
cjonowało 701 przedszkoli, 
488 oddziałów przy szkołach 
podstawowych, 97 punktów 
przedszkolnych oraz 6 zespo-
łów wychowania przedszkol-
nego. 
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Tablica 1. Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018 

WYSZCZEGÓLNIENIE Placówki ogółem 

W tym 

przedszkola 
oddziały przedszkolne 
przy szkołach podsta-

wowych 

Placówki  1292 701 488 

  w tym na wsi 663 189 408 

Miejsca 73050 70225 x 

  w tym na wsi 15374 13502 x 

Oddziały 3397 3052 797 

  w tym na wsi 1359 598 668 

Dzieci 82470 65979 14240 

   w tym na wsi 26053 12432 12011 

  w tym w wieku 6 lat 21979 15478 6307 

   w tym na wsi 7621 2773 4752 

 

Wykres 1. Struktura dzieci według wieku w przedszkolach w województwie łódzkim  
w roku szkolnym 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec września 2017 r. w miastach funkcjonowało 629 placówek wychowania przed-
szkolnego, w większości były to przedszkola – 81,4%. Liczba przedszkoli zwiększyła się o 20, 
przybył również 1 punkt przedszkolny, ale  zmniejszyła się liczba oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych (o 20).  

Do wszystkich typów placówek w miastach uczęszczało 56,4 tys. dzieci, tj. o 3,6% więcej  
w porównaniu z 2016 r., najwyższy wzrost odnotowano w przedszkolach – o 5,5%,  a w punktach 
przedszkolnych wyniósł on 1,6%. Natomiast liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych zmniejszyła się w ciągu roku o 27,8%.  

Ponad połowa placówek wychowania przedszkolnego (51,3%) w województwie łódzkim 
była zlokalizowana na wsi, jednak w ogólnej liczbie dzieci objętych edukacją przedszkolną, 
dzieci z terenów wiejskich stanowiły 31,6%. Wśród placówek wychowania przedszkolnego zlo-
kalizowanych na wsi dominowały oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, stano-
wiąc 61,5% ogółu funkcjonujących tam placówek. Uczęszczało do nich 12,0 tys. dzieci, tj. 84,3% 
ogółu objętych edukacją przedszkolną w placówkach tego typu w województwie. W porówna-
niu z 2016 r. na wsi przybyło 9 przedszkoli oraz 3 oddziały przedszkolne, zmniejszyła się nato-
miast liczba punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego (odpowied-
nio o 3 i 1 placówkę).  Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ogółem zwiększyła 
się – o 4,0%, w tym w zespołach wychowania przedszkolnego –  o 17,3%, przedszkolach – o 5,9%,  
w oddziałach przedszkolnych – o 2,3% oraz punktach przedszkolnych – o 0,8%.  

Do wszystkich typów placó-
wek uczęszczało 56,4 tys. 
dzieci, tj. o 3,6% więcej w po-
równaniu z 2016 r. 

Większość placówek wy-
chowania przedszkolnego na 
wsi stanowiły oddziały przed-
szkolne przy szkołach podsta-
wowych. 
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Mapa 1. Dzieci w przedszkolach na 100 miejsc według powiatów w województwie łódzkim  
   w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W porównaniu z 2016 r. w 5 powiatach województwa łódzkiego nastąpił spadek liczby pla-
cówek wychowania przedszkolnego, w tym w Łodzi o 13 oraz powiecie rawskim o 6. Natomiast 
w powiatach pabianickim, opoczyńskim oraz zgierskim przybyły po 4 placówki.  

Średnio na 100 miejsc w przedszkolach w 2017 r. przypadało 94 dzieci, czyli tyle samo co 
przed rokiem. W miastach wskaźnik ten wyniósł 94 dzieci, a na wsi 92 dzieci na 100 miejsc  
(w 2016 r. było to odpowiednio 94 dzieci i 95 dzieci na 100 miejsc).  

W 2017 r. najwyższy stopień wykorzystania miejsc w przedszkolach odnotowano w powiecie 
sieradzkim (100 dzieci na 100 miejsc), a najniższy w powiecie skierniewickim – 80 dzieci  
oraz w Piotrkowie Trybunalskim - 84 dzieci.  
 
 

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży 

 

Rok szkolny we wrześniu 2017 r. w województwie łódzkim zainaugurowało 885 szkół pod-
stawowych dla dzieci i młodzieży, w tym 62 szkoły specjalne. Wśród ogółu szkół przeważały 
szkoły publiczne, stanowiąc 92,7% ogółu. 

W województwie łódzkim w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych uczyło się  
162,4 tys. uczniów, w tym w szkołach specjalnych 2,0 tys.  

We wrześniu 2017 r. naukę w klasie I szkole podstawowej rozpoczęło 21,7 tys. dzieci. Pierw-
szoklasiści stanowili 13,4% ogółu uczniów szkół podstawowych.  

W roku szkolnym 
2017/2018 działało 885 szkół 
podstawowych dla dzieci  
i młodzieży, w tym 62 to 
szkoły specjalne. 

Na 100 miejsc w przed-
szkolach przypadało 94 
dzieci. Najwięcej w powiecie 
sieradzkim -  100 dzieci,  
a najmniej w powiecie skier-
niewickim – 80 oraz w Piotr-
kowie Trybunalskim – 84. 
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Tablica 2. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły 

Uczniowie Absolwencia 

ogółem 
w tym 

dziewczęta 
ogółem 

w tym 
dziewczęta 

Szkoły podstawowe        

 (bez specjalnych)  823 160432 77996 x x 

 w tym na wsi  527 59399 28709 x x 

Szkoły podstawowe specjalne  62 2001 650 x x 

 w tym na wsi  6 116 14 x x 

   a.  Z poprzedniego roku szkolnego.  

 

W omawianym roku szkolnym na jedną szkołę podstawową (bez szkół specjalnych) przy-
padało 195 uczniów, a w przypadku szkół podstawowych specjalnych wskaźnik ten wyniósł 32 
uczniów na 1 szkołę.  

W miastach liczba uczniów na 1 szkołę podstawową (bez szkół specjalnych) była ponad 
trzykrotnie większa niż na terenach wiejskich: 341 uczniów na jedną szkołę podstawową, a na 
terenach wiejskich przypadało średnio 113 uczniów na szkołę podstawową. Najwięcej uczniów 
na 1 szkołę podstawową przypadało w miastach na prawach powiatu: w Skierniewicach (409), 
w Łodzi (341) i w Piotrkowie Trybunalskim (281) i w powiatach: pabianickim (263), zgierskim 
(243), łódzkim wschodnim (232) oraz tomaszowskim (230). Najmniejsze zagęszczenie uczniów  
w szkołach podstawowych odnotowano w powiatach: skierniewickim (79) i wieruszowskim 
(100). 

Obowiązkiem szkolnym objętych było 169,5 tys. dzieci i młodzieży. Wśród nich 99,6% speł-
niało obowiązek szkolny (tyle samo, co rok wcześniej). W ciągu roku o 6,5% wzrosła liczba dzieci 
realizujących obowiązek szkolny przez uczęszczanie do szkoły za granicą.  

 
 

Gimnazja dla dzieci i młodzieży 

 
Na rok szkolny 2017/2018 do klas I nie była prowadzona rekrutacja. Na poziomie gimnazjum 

nauka odbywała się tylko w klasach II i III. W roku szkolnym 2017/2018 w klasach gimnazjalnych 
kształciło się 43,5 tys. uczniów (0,9 tys. w gimnazjach specjalnych). W czerwcu 2017 r. naukę na 
poziomie gimnazjalnym ukończyło 20,8 tys. absolwentów, w tym w gimnazjach specjalnych  
0,4 tys. osób. Gimnazja publiczne stanowiły 87,1% ogółu (wobec 89,1% w 2016 r.). 

Obowiązkiem szkolnym objętych było 43,1 tys. dzieci i młodzieży. Wśród nich 99,9% speł-
niało obowiązek szkolny, ale w ciągu roku o 29,2% zmniejszyła się liczba dzieci realizujących 
obowiązek szkolny przez uczęszczanie do szkoły za granicą. 

 

Tablica 3. Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Uczniowie Absolwencia 

ogółem 
w tym 

dziewczęta 
ogółem 

w tym 
dziewczęta 

Gimnazja (bez specjalnych)  42605 20890 20438 9982 

 w tym na wsi  14585 7086 7116 3490 

Gimnazja specjalne  944 356 372 141 

 w tym na wsi  67 10 21 6 

   a.  Z poprzedniego roku szkolnego.  

Na początku roku szkol-
nego 2017/2018 w gimnazjach 
(w tym w 27 specjalnych) 
kształciło się 43,5 tys. uczniów 
(0,9 tys. w gimnazjach spe-
cjalnych). 

W miastach liczba uczniów 
na 1 szkołę podstawową (bez 
szkół specjalnych) była po-
nad trzykrotnie większa niż na 
terenach wiejskich. 
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Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży (bez szkół policealnych) 

 

Na początku roku szkolnego 2017/2018 w województwie łódzkim w 399 szkołach ponadgim-
nazjalnych naukę rozpoczęło 70,1 tys. uczniów (w tym w 57 szkołach specjalnych 1,3 tys. 
uczniów).  

 

Tablica 4. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży (łącznie ze specjalnymi) w roku szkolnym 
2017/2018 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły 

Uczniowie Absolwencia 

ogółem 
w tym 

dziewczęta 
ogółem 

w tym 
dziewczęta 

OGÓŁEM  399 70053 33695 19975 10209 

Zasadnicze zawodowe  x 4787 1432 2390 722 

Branżowe I stopniab  88 2563 684 x x 

Licea ogólnokształcące  156 30949 19280 10375 6613 

Technika  118 30278 11396 6906 2704 

Ogólnokształcące szkoły       

 artystyczne dające        

 uprawnienia zawodowe  7 874 667 149 108 

Specjalne szkoły        

 przysposabiające do pracy  30 602 236 155 62 

   a.  Z poprzedniego roku szkolnego. b. W związku z reformą systemu edukacji branżowe szkoły I stopnia przejęły klasy 
dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej (klasy druga i trzecia). Uczniowie tych klas otrzymają świadectwa  
i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. 

 

Wśród szkół ponadgimnazjalnych najwięcej uczniów skupiały licea ogólnokształcące 
– 30,9 tys. (44,2% ogółu uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży) oraz technika  
– 30,3 tys. (43,2%). W porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017, w przypadku liceów ogólno-
kształcących, odnotowano wzrost liczby szkół (o 5), ale spadek liczby uczniów (o 0,7 tys.). Liczba 
techników pozostała na poziomie sprzed roku, ale liczba uczących się w nich  zmalała o 1,1%. 
Liczba szkół ogólnokształcących artystycznych dających uprawnienia zawodowe również nie 
uległa zmianie, jednak liczba uczniów zmalała o 2,3%. W przypadku szkół specjalnych przyspo-
sabiających do pracy, w województwie funkcjonowało tyle samo placówek, co rok wcześniej,  
a liczba uczniów utrzymała się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku (0,6 tys. wobec  
0,7 tys.). 

We wszystkich typach szkół zawodowych największą popularnością cieszyły się podgrupy 
kierunków kształcenia (według klasyfikacji ISCED-F 2013): inżynieryjno-techniczna i usług dla 
ludności. W szkołach zasadniczych zawodowych wybrało je odpowiednio 39,4% i 29,6% 
uczniów, a w technikach odsetki te ukształtowały się na poziomie 25,7% i 18,2%. W szkołach 
branżowych I stopnia 41,3% uczniów wybrało zawody z podgrupy inżynieryjno-technicznej,  
a 27,9% z podgrupy usług dla ludności.  

Na początku roku szkol-
nego 2017/2018 w wojewódz-
twie łódzkim w 399 szkołach 
ponadgimnazjalnych naukę 
rozpoczęło 70,1 tys. uczniów  
(w tym w 57 szkołach specjal-
nych 1,3 tys. uczniów). 

We wszystkich typach szkół 
zawodowych największą popu-
larnością cieszyły się kierunki 
kształcenia: inżynieryjno-tech-
niczne i usług dla ludności. 
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W czerwcu 2017 r. naukę na poziomie ponadgimnazjalnym ukończyło 20,0 tys. absolwen-
tów, tj. o 3,7% mniej niż rok wcześniej. Świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzy-
mało 19,8 tys. uczniów, tj. o 3,6% mniej niż rok wcześniej. Do egzaminu maturalnego przystąpiło  
15,4 tys. osób spośród 17,4 tys. uprawnionych (tj. absolwentów liceów ogólnokształcących, 
techników oraz ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe), czyli 
88,1% ogółu. Świadectwo dojrzałości otrzymało 13,4 tys. osób (87,2% ogółu zdających). W lice-
ach ogólnokształcących do egzaminu maturalnego przystąpiło 95,3% absolwentów, a świadec-
two dojrzałości otrzymało 92,8% spośród nich. Natomiast w technikach egzamin ten zdawało 
77,1% absolwentów, wynikiem pozytywnym zakończyło go 77,0% ogółu zdających. W szkołach 
artystycznych ogólnokształcących do matury przystąpiła większość absolwentów (148 ze 149), 
a pozytywny wynik uzyskało 83,8% zdających. Absolwenci tych szkół mieli również możliwość 
składania egzaminu dyplomowego, z czego skorzystało 147 absolwentów, a pozytywny wynik 
uzyskało 146.  

 

Wykres 2. Struktura szkół ponadgimnazjalnych według typu i lokalizacji w województwie łódzkim  
w roku szkolnym 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły policealne  

 

Uzupełnienie edukacji na poziomie średnim zawodowym zapewniają szkoły policealne. 
W końcu września 2017 r. w województwie łódzkim działalność oświatową prowadziło 150 takich 
szkół (w tym 2 specjalne) i kształciło się w nich 16,7 tys. osób.  

Najwięcej słuchaczy w szkołach policealnych wybrało zawody z podgrup kierunków kształ-
cenia: medyczna – 21,5% ogółu uczniów, biznes i administracja – 21,3% oraz higiena i bezpie-
czeństwo pracy – 17,2%.   

W czerwcu 2017 r. naukę w szkołach policealnych zakończyło 4,2 tys. osób. 

 

Tablica 5. Szkoły policealne 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły 

Uczniowie Absolwencia 

ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 
kobiety 

OGÓŁEM  150 16743 11067 4196 3021 

 w tym specjalne  2 30 14 8 5 

   a.  Z poprzedniego roku szkolnego.  

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 
świadectwa ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej otrzymało 
19,8 tys. uczniów, tj. o 3,6% 
mniej niż rok wcześniej. Do eg-
zaminu maturalnego przystą-
piło 15,4 tys. osób spośród  
17,4 tys. uprawnionych, czyli 
88,1% ogółu. Świadectwo doj-
rzałości otrzymało 13,4 tys. 
osób (87,2% ogółu zdających). 

W końcu września 2017 r.  
w województwie łódzkim 
działalność oświatową pro-
wadziło 150 szkół policeal-
nych, w tym 2 specjalne. Łącz-
nie  w szkołach policealnych 
kształciło się 16,7 tys. osób. 
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Szkoły dla dorosłych 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w województwie łódzkim sieć szkół dla dorosłych obejmowała 
7 gimnazjów oraz 94 licea ogólnokształcące. Naukę w szkołach dla dorosłych kontynuowało 
łącznie 10,9 tys. uczniów, a  w czerwcu 2017 r. edukację zakończyło 3,0 tys. osób.  

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 0,6 tys. (21,9% ogółu wobec 25,0% rok wcześniej),  
a świadectwo dojrzałości otrzymało 0,2 tys. (31,6% zdających wobec 28,5%). 

 

Tablica 6. Szkoły dla dorosłych 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

Szkoły 

Uczniowie Absolwencia 

ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 
kobiety 

OGÓŁEM  101 10858 4479 3047 1428 

Gimnazja  7 533 184 138 48 

Licea ogólnokształcące  94 10325 4295 2909 1380 

   a.  Z poprzedniego roku szkolnego.  

 

 

Szkoły wyższe 

 

W roku akademickim 2017/2018 na terenie województwa łódzkiego miały siedzibę 23 uczel-
nie wyższe, tj. o 1 mniej niż rok wcześniej.  

We wszystkich szkołach wyższych działających na terenie województwa kształciło się łącz-
nie 77,4 tys. studentów (łącznie z cudzoziemcami), tj. o 2,7% mniej niż w 2016 r. Największy 
ubytek liczby studentów odnotowały uniwersytety – o 7,8% oraz wyższe szkoły techniczne  
– o 6,8%. Wzrost liczby studentów zanotowały natomiast szkoły wyższe należące do grupy „po-
zostałe” – o 34,7% oraz uniwersytety medyczne – o 1,8%.  

Kobiety stanowiły grupę 46,2 tys. osób, tj. o 2,4% mniejszą niż w roku akademickim 
2016/2017, podczas gdy populacja mężczyzn zmniejszyła się o 3,1% do 31,2 tys. Największy od-
setek kobiet wśród ogółu studentów odnotowano w wyższych szkołach pedagogicznych – 71,2% 
oraz na uniwersytetach medycznych – 69,5%. Mężczyźni przeważali natomiast w wyższych szko-
łach technicznych – 61,7% studentów ogółem w szkołach tego typu.  

Na studiach stacjonarnych kształciło się 66,2% ogólnej liczby studentów (wobec 67,3%  
w poprzednim roku akademickim). W strukturze szkół według typów największy odsetek stu-
dentów studiów stacjonarnych odnotowano na uniwersytetach medycznych (93,6% ogólnej 
liczby studentów), wyższych szkołach artystycznych (80,8%) i uniwersytetach (78,8%).  

Cudzoziemcy stanowili grupę 3,6 tys. osób, tj. o 19,5% większą niż w roku akademickim 
2016/2017. Najwięcej spośród nich kształciło się na Uniwersytecie Łódzkim – 39,9%, Uniwersy-
tecie Medycznym – 22,7% oraz Politechnice Łódzkiej – 14,3%. Studenci cudzoziemcy w większo-
ści studiowali w trybie stacjonarnym – 92,4% ogółu.  

W 2017 r. studia wyższe ukończyło 21,0 tys. osób, tj. o 8,9% więcej niż przed rokiem. Wśród 
absolwentów najwięcej ukończyło studia w: uniwersytetach (45,7% ogółu), wyższych szkołach 
technicznych (19,2%) oraz wyższych szkołach ekonomicznych (18,3%).  

Dyplom ukończenia studiów otrzymało 430 cudzoziemców (o 56,4% więcej niż w 2016 r.),  
w tym studiów stacjonarnych – 392 (wzrost o 57,4%).   

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 
w województwie łódzkim sieć 
szkół dla dorosłych obejmo-
wała łącznie 101 szkół.  
Naukę w szkołach dla doro-
słych kontynuowało łącznie 
10,9 tys. osób. 

W roku akademickim 
2017/2018 na terenie woje-
wództwa łódzkiego miały sie-
dzibę 23 uczelnie wyższe,  
tj. o 1 mniej niż rok wcześniej.  

Kształciło się w nich 77,4 tys. 
studentów (łącznie z cudzo-
ziemcami), tj. o 2,7% mniej niż 
rok wcześniej. 

W 2017 r. studia wyższe 
ukończyło 21,0 tys. osób,  
tj. o 8,9% więcej niż przed ro-
kiem. Dyplom ukończenia stu-
diów otrzymało 430 cudzo-
ziemców (o 56,4% więcej niż  
w 2016 r.). 

Studenci cudzoziemcy  
w roku akademickim 2017/2018  
stanowili 4,6% ogółu studen-
tów. 
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Wykres 3. Odsetek studentów studiów stacjonarnych w liczbie słuchaczy ogółem  
                   w województwie łódzkim  w roku akademickim 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 7. Studenci szkół wyższych (łącznie z cudzoziemcami)a według typu szkół  
                   w roku akademickim 2017/2018 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Studenci Absolwencib 

ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 
kobiety 

OGÓŁEM  77378 46224 20929 13962 

 w tym na studiach stacjonarnych  51195 30687 13630 9066 

Uniwersytety  31230 20369 9573 6777 

Wyższe szkoły techniczne  18148 6950 4011 1954 

Wyższe szkoły ekonomiczne  12573 8238 3826 2643 

Uniwersytety medyczne  9133 6352 1861 1428 

Wyższe szkoły artystyczne  2816 1896 706 504 

Wyższe szkoły pedagogiczne  552 393 179 119 

Pozostałe  2926 2026 773 537 

   a.  Bez zamiejscowych ośrodków dydaktycznych znajdujących się poza granicami kraju, według faktycznego położenia jedno-

stek zamiejscowych. b. Z poprzedniego roku akademickiego.  
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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 

 www.lodz.stat.gov.pl 

 @Lodz_STAT 

Powiązane opracowania 

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2017/2018  

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych   

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Edukacja 

Wychowanie przedszkolne  

Szkoła wyższa 

  

Od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzana jest reforma oświaty. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę 
6 szkoły podstawowej stali się uczniami 7 klasy szkoły podstawowej. 

Zmiany wprowadzane są na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz na 
podstawie Ustawy „Przepisy wprowadzające Ustawę - Prawo oświatowe” z tego samego dnia (Dz.U. 2017 poz. 60). 

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. 

mailto:informatoriumLDZ@stat.gov.pl
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20172018-dane-wstepne,8,5.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/grupy/20
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/App_Themes/Light/ico/database.png
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1991,pojecie.html?pdf=1
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/506,pojecie.html?pdf=1
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/506,pojecie.html?pdf=1

