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INFORMACJE SYGNALNE 

31.07.2019 r. 

 
W roku szkolnym 2018/19, w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych 
w województwie łódzkim uczyło się łącznie 286,4 tys. 
osób, tj. o 5,7% mniej niż przed rokiem. W ciągu roku  
z mapy oświatowej województwa zniknęły 23 szkoły.  
Liczba studentów zmniejszyła się w ciągu roku do 70,8 tys., 
tj. o 8,5% 

 
 

 Wychowanie przedszkolne 

 

Wychowaniem przedszkolnym realizowanym w przedszkolach, punktach przedszkolnych, od-
działach przy szkołach podstawowych oraz zespołach wychowania przedszkolnego, objęte były 
dzieci w wieku 3-6 lat. W województwie łódzkim, według stanu na koniec września 2018 r., funk-
cjonowało 1299 jednostek tego typu (tj. o 0,5% więcej niż w 2017 r.).  

W ogólnej liczbie placówek wychowania przedszkolnego w województwie największą grupę sta-
nowiły przedszkola, których udział wyniósł 55,0% oraz oddziały przedszkolne w szkołach pod-
stawowych –  37,7%. Punkty przedszkolne stanowiły 6,9% ogólnej liczby placówek (przed rokiem 
7,5%), a udział zespołów wychowania przedszkolnego wyniósł zaledwie 0,5% (tyle samo co  
w 2017 r.). 

W porównaniu z 2017 r. w województwie: o 13 zwiększyła się liczba przedszkoli, o 2 zwiększyła 
się liczba oddziałów, natomiast o 8 zmniejszyła się liczba punktów przedszkolnych. 

 

Tablica 1. Wychowanie przedszkolne  
                 stan na początek roku szkolnego 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Placówki ogółem 

W tym 

przedszkola 
oddziały przedszkolne 

przy szkołach podstawo-
wych 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

Placówki  1292 1299 701 714 488 490 

  w tym na wsi 663 659 189 192 408 407 

Miejsca 73050 73969 70225 71374 x x 

  w tym na wsi 15374 15470 13502 13724 x x 

Oddziały 3997 4079 3052 3133 797 815 

  w tym na wsi 1359 1375 598 610 668 683 

Dzieci 82470 82923 65979 66268 14240 14553 

   w tym na wsi 26053 26286 12432 12560 12011 12211 

  w tym w wieku 6 lat 21979 22581 15478 15743 6307 6620 

   w tym na wsi 7621 7894 2773 2842 4752 4941 

W końcu września 2018 r.  
w województwie łódzkim funk-
cjonowało 714 przedszkoli, 490 
oddziałów przy szkołach pod-
stawowych, 89 punktów 
przedszkolnych oraz 6 zespo-
łów wychowania przedszkol-
nego 

 5,7% 
Spadek liczby  

uczniów w szkołach podsta-
wowych, gimnazjach, szko-
łach ponadgimnazjalnych  

i policealnych  
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W 2018 r. wychowaniem przedszkolnym objętych było 82,9 tys. dzieci, tj. o 0,5% więcej niż w 
2017 r. Liczba dzieci w przedszkolach zwiększyła się w ciągu roku o 0,4%, do 66,3 tys.,  
a sześciolatki stanowiły 27,2% ogółu dzieci (przed rokiem 26,7%). 

 

Wykres 1. Struktura dzieci według wieku w przedszkolach w województwie łódzkim  
                 stan na początek roku szkolnego 

 

Na koniec września 2018 r. w miastach funkcjonowało 640 placówek wychowania przedszkol-
nego, w większości były to przedszkola – 81,6%. Liczba przedszkoli zwiększyła się o 10, przybyły 
również 3 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, ale o 2zmniejszyła się liczba 
punktów przedszkolnych.  

Do wszystkich typów placówek w miastach uczęszczało 56,6 tys. dzieci, tj. o 0,4% więcej  
w porównaniu z 2017 r., najwyższy wzrost – o 5,1% - odnotowano w oddziałach przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych, a w przedszkolach o 0,3%. Natomiast liczba dzieci w punktach 
przedszkolnych zmniejszyła się w ciągu roku o 8,4%.  

 

Mapa 1. Dzieci w przedszkolach na 100 miejsc według powiatów w województwie łódzkim  
   w roku szkolnym 2018/2019 
             stan na początek roku szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wszystkich typów placówek 
uczęszczało 56,6 tys. dzieci,  
tj. o 0,4% więcej w porównaniu 
z 2017 r. 
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Nieco ponad połowa placówek wychowania przedszkolnego (50,7%) w województwie łódzkim 
była zlokalizowana na wsi, jednak w ogólnej liczbie dzieci objętych edukacją przedszkolną, 
dzieci z terenów wiejskich stanowiły 31,7%. Wśród placówek wychowania przedszkolnego zlo-
kalizowanych na wsi dominowały oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, stano-
wiące 61,8% ogółu funkcjonujących tam placówek. Uczęszczało do nich 12,2 tys. dzieci, tj. 83,9% 
ogółu objętych edukacją przedszkolną w placówkach tego typu na wsi w województwie. W po-
równaniu z 2017 r. na wsi przybyły 3 przedszkola, zmniejszyła się natomiast liczba punktów 
przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego (odpowiednio o 6 i o 1 placówkę).  
Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na wsi zwiększyła się o 0,9%, w tym  
w zespołach wychowania przedszkolnego o 3,1%, w oddziałach przedszkolnych o 1,7%, przed-
szkolach o 1,0%, zmniejszyła się natomiast o 6,9% w punktach przedszkolnych.  

W porównaniu z 2017 r. w pięciu powiatach województwa łódzkiego nastąpił niewielki (o 1 lub 
2) spadek liczby placówek wychowania przedszkolnego, były to powiaty: wieruszowski, toma-
szowski, rawski, łowicki oraz kutnowski. Natomiast najwyższy wzrost odnotowano w Łodzi, 
gdzie przybyło 5 placówek.  

Średnio na 100 miejsc w przedszkolach w 2018 r. przypadało 93 dzieci (94 przed rokiem).  
W miastach wskaźnik ten wyniósł 93 dzieci, a na wsi 92 dzieci na 100 miejsc  
(w 2017 r. było to odpowiednio 94 dzieci i 92 dzieci na 100 miejsc).  

W 2018 r. najwyższy stopień wykorzystania miejsc w przedszkolach odnotowano w powiecie 
sieradzkim (99 dzieci na 100 miejsc), a najniższy w powiecie skierniewickim (77 dzieci)  
oraz w Piotrkowie Trybunalskim  (79 dzieci).  
 
 

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży 

 

Rok szkolny we wrześniu 2018 r. w województwie łódzkim zainaugurowało 889 szkół podstawo-
wych dla dzieci i młodzieży, w tym 63 szkoły specjalne. Wśród ogółu szkół przeważały szkoły 
publiczne, które stanowiły 92,9% ogółu. 

W województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych uczyło się  
185,5 tys. uczniów, w tym 2,5 tys. w szkołach specjalnych. W obu przypadkach nastąpił wzrost 
liczby uczniów – odpowiednio o 14,2%i 23,8%. 

We wrześniu 2018 r. naukę w klasie I szkoły podstawowej rozpoczęło 23,0 tys. dzieci. Pierwszo-
klasiści stanowili 12,4% ogółu uczniów szkół podstawowych (przed rokiem 13,4%).  

 

Tablica 2. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży  
                 stan na początek roku szkolnego 

 

W roku szkolnym 2018/2019 na 1 szkołę podstawową (bez szkół specjalnych) przypadało 222 
uczniów (195 przed rokiem), a w przypadku szkół podstawowych specjalnych wskaźnik ten wy-
niósł 39 uczniów (32 rok wcześniej).  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Szkoły 

Uczniowie 

ogółem 
w tym 

dziewczęta 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

Szkoły podstawowe         

 (bez specjalnych)  823 826 160432 183009 77996 88845 

 w tym na wsi  527 525 59399 67402 28709 32516 

Szkoły podstawowe  
  specjalne 

 
62 63 2001 2478 650 802 

 w tym na wsi  6 6 116 161 14 22 

W roku szkolnym 2018/2019 
działało 889 szkół podstawo-
wych dla dzieci i młodzieży,  
w tym 63 to szkoły specjalne 

Na 100 miejsc w przedszko-
lach przypadało 93 dzieci, 
przed rokiem wskaźnik ten 
wyniósł 94 

Większość placówek wycho-
wania przedszkolnego na wsi 
stanowiły oddziały przed-
szkolne przy szkołach podsta-
wowych 
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W miastach liczba uczniów na 1 szkołę podstawową (bez szkół specjalnych) była trzykrotnie 
większa (384 uczniów) niż na terenach wiejskich (128 uczniów). Najwięcej uczniów na 1 szkołę 
podstawową przypadało w miastach na prawach powiatu: w Skierniewicach (475), w Łodzi (370) 
i w Piotrkowie Trybunalskim (337) i w powiatach: pabianickim (294), zgierskim (278), tomaszow-
skim (268) oraz łódzkim wschodnim (258). Najmniejsze zagęszczenie uczniów w szkołach pod-
stawowych odnotowano w powiatach: skierniewickim (89) i wieruszowskim (114). 

Obowiązkiem szkolnym objętych było 189,2 tys. dzieci i młodzieży, tj. o 11,6% więcej niż  
w 2017 r. Obowiązek szkolny spełniało 99,5% uczniów (99,6% rok wcześniej), a wśród nich 64,3% 
uczęszczało do szkoły znajdującej się w obwodzie zamieszkania ucznia. W ciągu roku o 9,9% 
wzrosła liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny przez uczęszczanie do szkoły za granicą.  

 

Mapa 2. Liczba uczniów na 1 szkołę podstawową według powiatów w województwie łódzkim  
   w roku szkolnym 2018/2019 
             stan na początek roku szkolnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnazja dla dzieci i młodzieży 

 
Na skutek reformy edukacji rozpoczętej we wrześniu 2017 r. rozpoczęto wygaszanie klas poziomu 
gimnazjalnego. W wyniku tych zmian w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie gimnazjum, nauka 
odbywała się tylko w klasie III.   
Na początku roku szkolnego 2018/2019 w województwie łódzkim funkcjonowało 151 gimnazjów 
dla dzieci i młodzieży, tj. o 12 mniej niż przed rokiem, działalność oświatową prowadziło także 26 
gimnazjów specjalnych (wobec 27 przed rokiem). 
W klasach gimnazjalnych kształciło się 21,6 tys. uczniów oraz 0,4 tys. w gimnazjach specjalnych. 
W czerwcu 2018 r. naukę na poziomie gimnazjalnym ukończyło 21,2 tys. absolwentów, w tym w 
gimnazjach specjalnych 0,4 tys. osób. Gimnazja publiczne stanowiły 87,4% tego typu szkół (wobec 
87,1% w 2017 r.). 

Na początku roku szkolnego 
2018/2019 w 151 gimnazjach 
(w tym w 26 specjalnych) 
kształciło się 21,6 tys. uczniów 
(0,4 tys. w gimnazjach spe-
cjalnych) 

W miastach liczba uczniów na 
1 szkołę podstawową (bez 
szkół specjalnych) była trzy-
krotnie większa niż na tere-
nach wiejskich 
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Tablica 3. Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 
                 stan na początek roku szkolnego 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2017/2018 

b – 2018/2019 

Uczniowie Absolwencia 

ogółem 
w tym 

dziewczęta 
ogółem 

w tym 
dziewczęta 

Gimnazja (bez specjalnych) a 42605 20890 20438 9982 

 b 21110 10386 20733 10200 

 w tym na wsi a 14585 7086 7116 3490 

 b 7125 3511 7277 3511 

Gimnazja specjalne a 944 356 372 141 

 b 512 207 420 165 

 w tym na wsi a 67 10 21 6 

 b 36 6 34 5 

a. Z poprzedniego roku szkolnego.  

 

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży (bez szkół policealnych) 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się: branżowe 
szkoły I stopnia, licea ogólnokształcące, technika, specjalne szkoły przysposabiające do pracy, 
szkoły artystyczne ogólnokształcące dające uprawnienia zawodowe oraz szkoły policealne. Ze 
względu jednak na wyższy szczebel kształcenia, szkoły policealne zaprezentowano oddzielnie.  

W wyniku reformy edukacji w miejsce szkół zasadniczych utworzono szkoły branżowe  
I stopnia, które przejęły na okres przejściowy (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019) klasy II  
i III szkoły zasadniczej zawodowej.  

Na początku roku szkolnego 2018/2019 w województwie łódzkim w 402 szkołach ponadgimna-
zjalnych naukę rozpoczęło 69,4 tys. uczniów (w tym w 58 szkołach specjalnych 1,3 tys. uczniów).  

Wśród szkół ponadgimnazjalnych najwięcej uczniów skupiały licea ogólnokształcące 
– 30,8 tys. (44,3% ogółu uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży) oraz technika  
– 30,3 tys. (43,7%). W porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018 liczba szkół ponadgimnazjal-
nych zwiększyła się ogółem o 3 placówki, w tym: szkół branżowych I stopnia – o 3 placówki oraz 
szkół specjalnych przysposabiających do pracy - o 2 placówki. W przypadku liceów ogólno-
kształcących i techników zamknięto po 1 placówce, a liczba szkół artystycznych ogólnokształ-
cących dających uprawnienia zawodowe pozostała bez zmian. Liczba uczniów ogółem była niż-
sza niż rok wcześniej o 0,9%, spadek liczby uczniów odnotowano w: ogólnokształcących szko-
łach artystycznych dających uprawnienia zawodowe – o 1,4% oraz w liceach ogólnokształcą-
cych – o 0,6%. Wzrost liczby uczniów miał miejsce w szkołach branżowych I stopnia – o 84,8%, 
specjalnych szkołach przysposabiających do pracy – o 1,8% oraz o 0,2% w technikach.  

We wszystkich typach szkół zawodowych największą popularnością cieszyły się podgrupy kie-
runków kształcenia (według klasyfikacji ISCED-F 2013): „inżynieryjno-techniczna” i „usług dla 
ludności”. W szkołach zasadniczych zawodowych wybrało je odpowiednio 39,5% i 29,2% 
uczniów, a w technikach odpowiednio 25,6% i 17,2%. W szkołach branżowych I stopnia 41,3% 
uczniów wybrało zawody z podgrupy „inżynieryjno-technicznej”, a 28,0% z podgrupy „usług dla 
ludności”.  

W czerwcu 2018 r. naukę na poziomie ponadgimnazjalnym ukończyło 19,1 tys. absolwentów, 
tj. o 4,5% mniej niż rok wcześniej. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 14,9 tys. osób spośród 
16,7 tys. uprawnionych (tj. absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz ogólno-
kształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe), czyli 89,1% ogółu 
(rok wcześniej było to 88,1%). Świadectwo dojrzałości otrzymało 13,3 tys. osób, tj. 89,3% ogółu 
zdających  (87,2% w czerwcu 2017 r.). W liceach ogólnokształcących do egzaminu maturalnego 

Na początku roku szkolnego 
2018/2019 w województwie 
łódzkim w 402 szkołach po-
nadgimnazjalnych naukę roz-
poczęło 69,4 tys. uczniów  
(w tym w 58 szkołach specjal-
nych 1,3 tys. uczniów) 

W czerwcu 2018 r. świadectwa 
ukończenia szkoły ponadgim-
nazjalnej otrzymało 19,1 tys. 
uczniów, tj. o 4,5% mniej niż rok 
wcześniej. Do egzaminu matu-
ralnego przystąpiło 14,9 tys. 
osób spośród 16,7 tys. upraw-
nionych, czyli 89,1% ogółu. 
Świadectwo dojrzałości otrzy-
mało 13,3 tys. osób (89,3% ogółu 
zdających). 

Odsetek absolwentów,  
którzy otrzymali świadectwo 
dojrzałości kształtował się na-
stępująco: 

- w liceach ogólnokształcą-
cych 94,6% wobec 92,8% rok 
wcześniej, 

- w technikach 79,8% wobec 
77,0%, 

- w szkołach artystycznych 
ogólnokształcących 91,6% wo-
bec 83,8% 



 
 

6 

 

przystąpiło 94,4% absolwentów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 94,6% zdających. W tech-
nikach egzamin ten zdawało 80,7% absolwentów, wynikiem pozytywnym zakończyło go 79,8% 
ogółu zdających. W szkołach artystycznych ogólnokształcących do matury przystąpiła więk-
szość absolwentów (143 ze 146), a pozytywny wynik uzyskało 91,6% zdających. Absolwenci tych 
szkół mieli również możliwość składania egzaminu dyplomowego, skorzystało z tego 143 ab-
solwentów, a pozytywny wynik uzyskało 142.  

 

Tablica 4. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży (łącznie ze specjalnymi)  
                 stan na początek roku szkolnego 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2017/2018 

b – 2018/2019 

Szkoły 

Uczniowie Absolwencia 

ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 
kobiety 

OGÓŁEM a 399 70053 33695 19975 10209 

 b 402 69444 33443 19085 9619 

Zasadnicze zawodowe a - 4787 1432 2390 722 

 b - 2105 629 2252 669 

Branżowe I stopniab a 88 2563 684 - - 

 b 91 4736 1316 - - 

Licea ogólnokształcące a 156 30949 19280 10375 6613 

 b 155 30756 19212 9972 6250 

Technika a 118 30278 11396 6906 2704 

 b 117 30332 11388 6574 2527 

Ogólnokształcące szkoły       

 artystyczne dające  a 7 874 667 149 108 

 uprawnienia zawodowe b 7 862 660 146 108 

Specjalne szkoły  a 30 602 236 155 62 

 przysposabiające do pracy b 32 613 238 141 65 

   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 II i III). Uczniowie tych klas otrzymają świadectwa  
i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. 

 

 

Wykres 2. Struktura szkół ponadgimnazjalnych według typu i lokalizacji w województwie łódzkim  
w roku szkolnym 2018/2019 

                  stan na początek roku szkolnego 
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Szkoły policealne  

 
Uzupełnienie edukacji na poziomie średnim zawodowym zapewniają szkoły policealne. 
W końcu września 2018 r. w województwie łódzkim działalność oświatową prowadziło 144 ta-
kich szkół (w tym 2 specjalne) i kształciło się w nich 15,6 tys. osób. Wśród szkół policealnych 
80,6% stanowiły szkoły dla dorosłych, a odsetek ich słuchaczy wśród ogółu uczniów wyniósł 
88,6%.  

Najwięcej słuchaczy we wszystkich szkołach policealnych wybrało zawody z następujących 
podgrup kierunków kształcenia: „medyczna” – 28,1% ogółu uczniów (wobec 21,5% rok wcze-
śniej), „biznes i administracja” – 19,8 (wobec 21,3%), „higiena i bezpieczeństwo pracy” – 13,8% 
(przed rokiem 17,2%) oraz „usług dla ludności” – 13,7% (14,5%).   

W czerwcu 2018 r. naukę w szkołach policealnych zakończyło 4,0 tys. osób. 

 

Tablica 5. Szkoły policealne 
                 stan na początek roku szkolnego 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2017/2018 

b – 2018/2019 

Szkoły 

Uczniowie Absolwencia 

ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 
kobiety 

OGÓŁEM a 150 16743 11067 4196 3021 

 b 144 15646 10290 4004 2817 

 w tym specjalne a 2 30 14 8 5 

 b 2 31 16 8 4 

   a.  Z poprzedniego roku szkolnego.  

 

Szkoły dla dorosłych 

 
Wprowadzana reforma systemu edukacji ma wpływ również na szkolnictwo dla dorosłych. 

W roku szkolnym 2018/2019 w województwie łódzkim sieć szkół dla dorosłych zmalała o 12 
placówek i obejmowała: 6 szkół podstawowych (nauczanie na poziomie klasy VII), 5 gimnazjów 
oraz 83 licea ogólnokształcące. Naukę w szkołach dla dorosłych kontynuowało łącznie 9,8 tys. 
uczniów, tj. o 10,1% mniej niż przed rokiem. 

 
Tablica 6. Szkoły dla dorosłych 
                 stan na początek roku szkolnego 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2017/2018 

b – 2018/2019 

Szkoły 

Uczniowie Absolwencia 

ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 
kobiety 

OGÓŁEM a 106 10927 4503 3047 1428 

 b 94 9826 4090 2908 1291 

Szkoły podstawowe a 5 69 24 x x 

 b 6 257 93 x x 

Gimnazja a 7 533 184 138 48 

 b 5 371 144 127 43 

Licea ogólnokształcące a 94 10325 4295 2909 1380 

 b 83 9198 3853 2781 1248 

   a.  Z poprzedniego roku szkolnego.  

W końcu września 2018 r.  
w województwie łódzkim 
działalność oświatową pro-
wadziły 144 szkoły policealne, 
w tym 2 specjalne. Łącznie   
w szkołach policealnych 
kształciło się 15,6 tys. osób 

W roku szkolnym 2018/2019 
w województwie łódzkim sieć 
szkół dla dorosłych obejmo-
wała łącznie 94 szkoły.  
Naukę w szkołach dla doro-
słych kontynuowało łącznie 
9,8 tys. osób 
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Do egzaminu maturalnego przystąpiło 0,6 tys. (23,0% ogółu wobec 21,9% rok wcześniej),  
a świadectwo dojrzałości otrzymało 0,2 tys. (27,0% zdających wobec 31,6% rok wcześniej). 

 

 

Szkoły wyższe 

 

W roku akademickim 2018/2019 na terenie województwa łódzkiego miały siedzibę 23 uczelnie 
wyższe, tj. tyle samo co rok wcześniej.  

We wszystkich szkołach wyższych działających na terenie województwa kształciło się łącznie 
70,8 tys. studentów (łącznie z cudzoziemcami), tj. o 8,5% mniej niż w 2017 r. Największy ubytek 
liczby studentów odnotowały m.in. uniwersytety (bez medycznych) – o 13,7% oraz wyższe szkoły 
techniczne – o 11,5%. Wzrost liczby studentów miał miejsce natomiast w: szkołach wyższych 
ekonomicznych – o 1,7% oraz uniwersytetach medycznych – o 0,5%.  

Kobiety stanowiły grupę 42,5 tys. osób, tj. o 8,0% mniejszą niż w roku akademickim 2017/2018, 
podczas gdy populacja mężczyzn zmniejszyła się o 9,4% do 28,2 tys. Największy odsetek kobiet 
wśród ogółu studentów odnotowano w wyższych na uniwersytetach medycznych – 69,4% oraz 
wyższych szkołach artystycznych – 67,2%. Mężczyźni przeważali natomiast w wyższych szkołach 
technicznych – stanowili 61,4% studentów ogółem w szkołach tego typu.  

 

Wykres 3. Odsetek studentów studiów stacjonarnych w liczbie słuchaczy ogółem  
                   w województwie łódzkim  w roku akademickim 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku akademickim 
2018/2019 na terenie woje-
wództwa łódzkiego miały sie-
dzibę 23 uczelnie wyższe, 
kształciło się w nich 70,8 tys. 
studentów (łącznie z cudzo-
ziemcami), tj. o 8,5% mniej niż 
rok wcześniej 

W 2018 r. studia wyższe ukoń-
czyło 18,5 tys. osób,  
tj. o 11,4% mniej niż przed ro-
kiem. Dyplom ukończenia stu-
diów otrzymało 484 cudzo-
ziemców (o 12,6% więcej niż  
w 2017 r.) 

W roku akademickim 
2018/2019  studenci cudzo-
ziemcy stanowili 4,6% ogółu 
studentów 
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Na studiach stacjonarnych kształciło się 66,0% ogółu studentów (wobec 66,2%  
w poprzednim roku akademickim). W strukturze szkół według typu największy odsetek studen-
tów studiów stacjonarnych odnotowano na uniwersytetach medycznych (95,1% ogólnej liczby 
studentów), wyższych szkołach artystycznych (83,7%) i uniwersytetach (78,5%).  

Cudzoziemcy stanowili grupę 3,9 tys. osób, tj. o 9,9% większą niż w roku akademickim 
2017/2018. Najwięcej spośród nich kształciło się na Uniwersytecie Łódzkim – 42,1%, Uniwersy-
tecie Medycznym – 24,0% oraz Politechnice Łódzkiej – 12,4%. Studenci cudzoziemcy w większo-
ści studiowali w trybie stacjonarnym – 92,4% ogółu.  

W 2018 r. studia wyższe ukończyło 18,5 tys. osób, tj. o 11,4% mniej niż przed rokiem. Z ogółu 
absolwentów najwięcej ukończyło studia w: uniwersytetach (42,0%), wyższych szkołach tech-
nicznych (21,2%) oraz wyższych szkołach ekonomicznych (18,3%).  

Dyplom ukończenia studiów otrzymało 484 cudzoziemców (o 12,6% więcej niż w 2017 r.),  
w tym  444 studiów stacjonarnych (wzrost o 13,6%).   

 

 

Tablica 7. Studenci i absolwenci szkół wyższych (łącznie z cudzoziemcami)a według typu szkół  
                   w roku akademickim 2018/2019 
                 stan na początek roku akademickiego 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Studenci Absolwencib 

ogółem 
w tym 

kobiety 
ogółem 

w tym 
kobiety 

OGÓŁEM  70764 42528 18540 12463 

 w tym na studiach stacjonarnych  46696 28095 11894 8046 

Uniwersytety  26964 17490 7782 5614 

Wyższe szkoły techniczne  16128 6218 3929 1918 

Wyższe szkoły ekonomiczne  12680 8310 3395 2373 

Uniwersytety medyczne  9176 6367 1883 1429 

Wyższe szkoły artystyczne  2537 1705 693 496 

Pozostałe  3279 2438 858 633 

   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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Powiązane opracowania 

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019  

 

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. 2019 poz. 1148) oraz 
na podstawie Ustawy „Przepisy wprowadzające Ustawę - Prawo oświatowe” z tego samego dnia (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 
949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245). 

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. 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20172018-dane-wstepne,8,5.html
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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
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