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INFORMACJE SYGNALNE 

14.10.2019 r. 

Wśród dzieci objętych wy-
chowaniem przedszkolnym 
było 36,1 tys. chłopców 
 i 37,8 tys. dziewczynek 

Liczba uczniów szkół podsta-
wowych zwiększyła się 
o 14,6% 

Edukacja w województwie podkarpackim   
w roku szkolnym 2018/2019  
 

W związku ze spadkiem liczby ludności w wieku 
13-21 lat (o 2,5%), stopniowo maleje liczba uczniów 
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Nato-
miast w okresie ostatnich 5 lat, zaobserwowano wzrost 
liczby dzieci w wieku 6-11 lat, co przekłada się na 
wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych. 

 

 

1. Ogólne informacje  

Polski system oświaty i wychowania obejmuje osoby w wieku od 3 do 21 lat. Dolna granica to 
początek wieku przedszkolnego, górna – teoretyczny wiek ukończenia edukacji na poziomie 
ponadgimnazjalnym lub ponadpodstawowym. Górna granica jest przekraczana albo z powo-
du trudności edukacyjnych związanych z powtarzaniem klasy albo po przyjęciu opcji kształ-
cenia w systemie zasadniczej szkoły zawodowej i kontynuowania nauki w liceum ogólno-
kształcącym dla dorosłych w celu uzyskania świadectwa dojrzałości. 

2. Wychowanie przedszkolne 

W roku szkolnym 2018/19 w województwie podkarpackim w ramach systemu oświaty wychowa-
niem przedszkolnym objętych było 73,9 tys. dzieci, tj. o 2,2% więcej niż w poprzednim roku 
szkolnym. Funkcjonowało 1527 formalnie zarejestrowanych placówek wychowania przedszkol-
nego (spadek o 2 w porównaniu z rokiem poprzednim): 707 przedszkoli, 708 oddziałów przed-
szkolnych przy szkołach podstawowych, 6 zespołów wychowania przedszkolnego oraz 
106 punktów przedszkolnych. Odnotowano wzrost liczby przedszkoli (o 4,1%). W pozostałych 
typach placówek wystąpił spadek ich liczby i wyniósł on odpowiednio: w przypadku oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych – o 2,6%, punktów przedszkolnych – o 8,6%, 
a zespołów wychowania przedszkolnego – o 14,3%. Przedszkola stanowiły mniej niż połowę 
(46,3%) wszystkich placówek wychowania przedszkolnego, przy czym 53,6% przedszkoli zloka-
lizowanych było w miastach.  

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych stanowiły 46,4% wszystkich typów placó-
wek, przy czym 89,4% było umiejscowionych na wsi. Zespoły wychowania przedszkolnego oraz 
punkty przedszkolne stanowiły 7,3% wszystkich placówek (88,4% znajdowało się na wsi). 

3. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży 

W roku szkolnym 2018/19 działało 1110 szkół podstawowych – 
239 w miastach i 871 na wsi. 

Wykres 1. Uczniowie szkół podstawowych w miastach i na wsi 
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W stosunku do poprzedniego 
roku szkolnego zmniejszyła 
się liczba szkół podangimna-
zjalnych i ponadpodstawo-
wych 

Jednostki samorządu terytorialnego prowadziły 89,1% szkół podstawowych dla dzieci i mło-
dzieży (łącznie ze specjalnymi), zaś jednostki sektora prywatnego – 10,7%. W szkołach tych 
kształciło się odpowiednio 95,6% i 4,2% uczniów. Pozostałe szkoły prowadzone były przez 
jednostki administracji rządowej 0,2% i kształciło się w nich 0,2% uczniów. 

W roku szkolnym 2018/19 do szkół podstawowych uczęszczało 165,1 tys. uczniów (90,9 tys. na 
wsi i 74,2 tys. w miastach). 

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, liczba uczniów szkół podstawowych zwiększyła 
się o 14,6%. 

4. Gimnazja dla dzieci i młodzieży  

W roku szkolnym 2018/19 działało 97 gimnazjów, do których uczęszczało 20,2 tys. uczniów.  
Do 55 gimnazjów zlokalizowanych na wsi uczęszczało 10,1 tys. uczniów, zaś w mieście do 
42 gimnazjów uczęszczało 10,1 tys. uczniów. 

Jednostki samorządu terytorialnego prowadziły 80,4% gimnazjów dla dzieci i młodzieży, 
a jednostki sektora prywatnego – 19,6%. Kształciło się w nich odpowiednio 94,2% i 5,8% 
uczniów.  

W roku szkolnym 2017/18 gimnazja ukończyło 20,4 tys. osób, w tym 10,0 tys. kobiet. 

Liczba uczniów gimnazjów znacznie zmniejszyła się (o 49,4 % w porównaniu z poprzednim 
rokiem szkolnym) w wyniku reformy systemu edukacji, zakładającej stopniową likwidację gim-

nazjów.  

5. Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe  

W roku szkolnym 2018/19 działało 401 szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  
(bez szkół policealnych). W stosunku do poprzedniego roku szkolnego nastąpił spadek łącznej 
liczby tych szkół o 1,7%, co wynika z malejącej liczby ludności w wieku szkolnym.  

Największą popularnością wśród 77,6 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodsta-
wowych cieszyły się te szkoły, które dawały możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, 
a tym samym kontynuowania nauki w szkołach wyższych. W szkołach tych pobierało naukę 
87,5% ogółu uczniów na tym poziomie kształcenia.  

Zdecydowana większość uczniów (93,0%) kształciła się w szkołach dla młodzieży. Uczniowie 
ponadgimnazjalnych szkół dla dorosłych naukę pobierali tylko w liceach ogólnokształcących, 
ponieważ inne typy szkół dla dorosłych w województwie podkarpackim uległy likwidacji. 

 

Wykres 2. Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe według typów  
                   w roku szkolnym 2018/19 
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W roku szkolnym 2018/19 
w liceach ogólnokształcących 
kształciło się 33,2 tys. 
uczniów, tj. 4,4% mniej niż 
przed rokiem 

W technikach województwa 
podkarpackiego kształciło się 
więcej mężczyzn niż kobiet 

5.1. Branżowe szkoły I stopnia 

Głównym celem nauczania w branżowych szkołach I stopnia jest wykształcenie u uczniów 
umiejętności potrzebnych do pracy w określonym zawodzie. W roku szkolnym 2018/19 działa-
ło 81 branżowych szkół I stopnia dla młodzieży, funkcjonowało również 26 szkół przysposabia-
jących do pracy. 

Do branżowych szkół I stopnia w województwie podkarpackim uczęszczało łącznie 8,2 tys. 
uczniów (w tym uczniowie oddziałów zasadniczych szkół zawodowych), z czego 94,9% uczyło 
się w szkołach ogólnodostępnych, a 5,1% w szkołach specjalnych.  

Zainteresowanie części młodzieży kształceniem zawodowym wynika w dużej mierze z sytuacji 
na rynku pracy, gdzie cenione są konkretne kwalifikacje zawodowe. 

5.2. Licea ogólnokształcące  

W roku szkolnym 2018/19 funkcjonowało 179 liceów ogólnokształcących, tj. o 13 szkół (o 6,8%) 
mniej niż w poprzednim roku szkolnym. Kształciło się w nich 33,2 tys. uczniów, a ich liczba 
była niższa o 1,5 tys., tj. o 4,4% w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Spadek liczby 
uczniów wiąże się przede wszystkim z sytuacją demograficzną populacji w wieku licealnym.  

Szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych) stanowiły 65,4% ogólnej liczby liceów ogólno-
kształcących. W porównaniu z rokiem szkolnym 2017/18 liczba uczniów w tych szkołach zmala-
ła o 2,9%, zaś w szkołach dla dorosłych o 11,5%.  

5.3. Technika 

W roku szkolnym 2018/19 funkcjonowało 106 techników, w których kształciło się 34,7 tys. 
uczniów. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, liczba techników utrzymała się na 
tym samym poziomie, a liczba uczniów zwiększyła się o 0,3%. 

W technikach utrzymuje się znacząca przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet. W roku 
szkolnym 2018/19 kobiety stanowiły 38,0% uczniów techników. 

6. Szkoły policealne 

Szkoły policealne dla młodzieży prowadzą kształcenie w formie dziennej, wieczorowej i zaocz-
nej, natomiast szkoły dla dorosłych kształcą w formie zaocznej, stacjonarnej i dziennej.  

W roku szkolnym 2018/19 w województwie podkarpackim funkcjonowało 96 szkół policeal-
nych. W porównaniu z innymi typami szkół, szkoły policealne wyróżniają się krótszym cyklem 
kształcenia – od roku do 2,5 lat i w większym stopniu niż inne szkoły podlegają mechanizmom 
rynkowym. Liczba szkół zmalała, jak i liczba uczniów. Łączna liczba szkół policealnych zmniej-
szyła się w stosunku do roku poprzedniego o 2 placówki (o 2,0%). Spadek liczby uczniów wy-
niósł 1,5 tys. (o 12,3%). 

7. System kształcenia artystycznego 

Równolegle do systemu szkół ogólnokształcących, w Polsce funkcjonuje również system 
szkolnictwa artystycznego dla młodzieży uzdolnionej w poszczególnych dziedzinach sztuki. 
Szkoły artystyczne, jako pion szkolnictwa zawodowego, kształcą w zawodach muzyka, plasty-
ka, tancerza, aktora scen muzycznych, aktora cyrkowego oraz animatora kultury i biblioteka-
rza. 

7.1. Szkoły artystyczne I stopnia 

W roku szkolnym 2018/19 w województwie podkarpackim funkcjonowały 4 szkoły artystyczne 
ogólnokształcące I stopnia. W szkołach tych kształciło się 557 osób, tj. o 22 osoby więcej niż 
w poprzednim roku szkolnym. Wśród uczniów ogólnokształcących szkół artystycznych I stop-
nia większość stanowiły dziewczęta (56,2%). Liczba absolwentów z roku szkolnego 2017/18 
wyniosła 66, w tym 62,1% stanowiły kobiety. 

Oprócz wspomnianych placówek działało również 39 szkół realizujących wyłącznie program 
kształcenia artystycznego. Kształciło się w nich 5,0 tys. uczniów, w tym 64,1% kobiet. W roku 
szkolnym 2017/18 szkoły artystyczne I stopnia ukończyło 771 absolwentów, w tym 64,3% sta-
nowiły dziewczęta. 
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W roku szkolnym 2017/18 
ogólnokształcące szkoły 
artystyczne II stopnia ukoń-
czyło 161 absolwentów, w tym 
77,0% stanowiły kobiety 

7.2. Szkoły artystyczne II stopnia 

W roku szkolnym 2018/19, funkcjonowało 9 szkół artystycznych ogólnokształcących II stopnia, 
podobnie jak w roku ubiegłym. Uczyło się w nich 810 uczniów, w tym 75,9% kobiet.  

Odrębną grupę tworzą szkoły artystyczne II stopnia, które kształcą jedynie w zakresie arty-
stycznym. W roku szkolnym 2018/19 działało 16 tego typu szkół, w których uczyło się 916 
uczniów, w tym 60,8% kobiet. W roku szkolnym 2017/18 szkoły artystyczne II stopnia kształcą-
ce wyłącznie w zakresie artystycznym ukończyło 142 absolwentów, w tym 56,3% stanowiły 
kobiety. 
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Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Rajmund Litkowiec 

Tel.: +48 17 853 5210, +48 17 853 5219,  
       wew. 202 

e-mail:  r.litkowiec@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 

Angelika Koprowicz 

Tel.: +48 17 853 5210, +48 17 853 5219,  
      wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Powiązane opracowania 

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018 

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2018 

Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2018 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Absolwent 

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 

Gimnazjum 

Liceum ogólnokształcące 

Szkoła artystyczna 

Szkoła podstawowa 

Szkoła ponadpodstawowa 

Placówka wychowania przedszkolnego 
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