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26 maja Dzieñ Matki
W 2011 r. w województwie ³ódzkim
urodzi³oa siê 24,0 tys. dzieci:
- 12,4 tys. ch³opców
- 11,6 tys. dziewczynek

Statystyka województwa ³ódzkiego

W 2011 r. urodzenia ogó³em
w województwie ³ódzkim stanowi³y
6,2% wszystkich urodzeñ w kraju

Urodzenia ¿ywe wed³ug poziomu
wykszta³cenia matki w 2011 r.

Urodzenia ¿ywe
wed³ug wieku matki w 2011 r.
19 lat i mniej
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Wykszta³cenie matki:
wy¿sze
policealne
Najwiêcej urodzeñ mia³o miejsce
œrednie
wsród kobiet z przedzia³u wieku
zasadnicze
25-29 lat (9114 urodzeñ).
zawodowe
9114
gimnazjalne
podstawowe
6927
niepe³ne podstawowe
nieustalone
W 2011 r. kobiety najczêœciej zostawa³y
mamami w œrodê (4111 urodzeñ),
a najwiêcej dzieci urodzi³o siê 21 czerwca (108).

a Urodzenia ¿ywe.

1 czerwca Dzieñ Dziecka
Edukacja
w roku szkolnym 2010/2011

Urodzenia w latach 2005-2011
W 2011 r. najwiecej dzieci
urodzi³o siê w przedziale wagowym
3000-3499 g (9083).
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w 2011 r. najwiêcej dzieci
przysz³o na œwiat w lipcu (2187).
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W 2011 r. urodzi³y
siê 622 bliŸniêta
i 11 trojaczków.
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813

szkó³ podstawowych
gimnazjów

431

23 czerwca Dzieñ Ojca
w 2011 r. mê¿czyŸni najczêœciej
zostawali ojcami w wieku 30 - 34 lata
(8017 urodzeñ).

Urodzenia ¿ywe
wed³ug wieku ojca w 2011 r.

W 2010 r. zawarto 12640
ma³¿eñstw - o 12,9% mniej ni¿
w roku ubieg³ym.

19 lat i mniej 136
Najwiêcej dzieci urodzi³o siê
ze zwi¹zków z tej samej
grupy wiekowej (25 - 29 lat) - 4625,
w tym 62,7% ze zwi¹zków ma³¿eñskich.
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Ogó³em ze zwi¹zków
ma³¿eñskich w 2011 r.
urodzi³o siê 18672 dzieci
(77,6% ogó³u urodzeñ).

40 lat i wiêcej
nieustalony

W miastach zawartych zosta³o 7905
ma³¿eñstw, a na wsiach - 4735 .
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Najwiêcej nowo¿eñców onotowano
wœród osób w wieku 25-29 lat
(5290 kobiet i 5764 mê¿czyzn -odpowiednio 41,6% i 45,6%
ogó³u zawartych ma³¿eñstw).

