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INFORMACJE SYGNALNE 

15.01.2021 r. Edukacja w województwie podkarpackim   
w roku szkolnym 2019/2020  
 

W roku szkolnym 2019/20 w szkołach podstawowych, 
gimnazjach oraz w szkołach ponadpodstawowych 
kształciło się 272,2 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych, 
co stanowiło 12,8% ludności województwa podkar-
packiego. 

 

 
 

Polski system oświaty w roku szkolnym 2019/20 obejmował wychowanie przedszkolne oraz 
szkolnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
podstawowych. 

1. Wychowanie przedszkolne 

W roku szkolnym 2019/20 w województwie podkarpackim w ramach systemu oświaty wychowa-
niem przedszkolnym objętych było 74,3 tys. dzieci, tj. o 0,5% więcej niż w poprzednim roku 
szkolnym. Funkcjonowało 1534 formalnie zarejestrowane placówki wychowania przedszkolnego 
(wzrost o 7 w porównaniu z rokiem poprzednim): 739 przedszkoli, 688 oddziałów przedszkol-
nych przy szkołach podstawowych, 5 zespołów wychowania przedszkolnego oraz 102 punkty 
przedszkolne. Liczba przedszkoli wzrosła o 4,5%. W pozostałych typach placówek wystąpił 
spadek ich liczby i wyniósł on odpowiednio: w przypadku oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych – 2,8%, punktów przedszkolnych – 3,8%, a zespołów wychowania 
przedszkolnego – 16,7%. Przedszkola stanowiły mniej niż połowę (48,2%) wszystkich placó-
wek wychowania przedszkolnego, przy czym 53,7% przedszkoli zlokalizowanych było  
w miastach.  

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych stanowiły 44,9% wszystkich typów pla-
cówek, przy czym 88,1% było umiejscowionych na wsi. Zespoły wychowania przedszkolnego 
oraz punkty przedszkolne stanowiły 7,0% wszystkich placówek (85,0% znajdowało się na wsi). 

2. Szkoły podstawowe  

W roku szkolnym 2019/20 działało 1107 szkół podstawowych – 
253 w miastach i 854 na wsi. 

Wykres 1. Uczniowie szkół podstawowych w miastach i na wsi 
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W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/19, liczba szkół podstawowych (łącznie ze szkołami 
specjalnymi) zmniejszyła się o 9 placówek. Uczyło się w nich 165,7 tys. uczniów, tj. o 0,3% wię-
cej w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Szkoły publiczne stanowiły 93,6% szkół 
podstawowych dla dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2019/20 działało 5 szkół podstawo-
wych dla dorosłych, w których uczyło się 69 uczniów.  

W roku szkolnym 2018/19 szkoły podstawowe (dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych) opu-
ściło łącznie 20,5 tys. absolwentów, w tym 99,7% ukończyło szkoły podstawowe dla dzieci 
i młodzieży.

3. Gimnazja  

W wyniku reformy systemu edukacji, zakładającej likwidację gimnazjów, w województwie pod-
karpackim w roku szkolnym 2019/20 funkcjonowało tylko jedno gimnazjum dla dorosłych – 
w tej placówce uczyło się 20 uczniów. 

W roku szkolnym 2018/19 gimnazja ukończyło 18,2 tys. osób, w tym 8,9 tys. kobiet. 

4. Szkoły ponadpodstawowe  

W roku szkolnym 2019/20 działało 397 szkół ponadpodstawowych (bez szkół policealnych 
i szkół artystycznych kształcących wyłącznie w zakresie artystycznym). W stosunku do po-
przedniego roku szkolnego, nastąpił spadek łącznej liczby tych szkół o 1,0%. 

Największą popularnością wśród 96,8 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych cieszyły się te 
szkoły, które dawały możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, a tym samym kontynuowa-
nia nauki w szkołach wyższych. W szkołach tych pobierało naukę 88,6% ogółu uczniów na tym 
poziomie kształcenia.  

Zdecydowana większość uczniów (94,9%) kształciła się w szkołach dla młodzieży. Uczniowie 
ponadpodstawowych szkół dla dorosłych naukę pobierali tylko w liceach ogólnokształcących 
(4,9 tys.), ponieważ inne typy szkół dla dorosłych w województwie podkarpackim uległy likwi-
dacji. 

 

Wykres 2. Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży w roku szkolnym 2019/20 
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4.2. Licea ogólnokształcące  

W roku szkolnym 2019/20 funkcjonowało 171 liceów ogólnokształcących, tj. o 8 szkół (o 4,5%) 
mniej niż w poprzednim roku szkolnym. Kształciło się w nich 41,6 tys. uczniów, a ich liczba 
była wyższa o 8,4 tys., tj. o 25,2% w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Wzrost liczby 
uczniów wiąże się przede wszystkim z wydłużeniem cyklu kształcenia w liceach ogólnokształ-
cących z trzech do czterech lat.  

Szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych) stanowiły 70,2% ogólnej liczby liceów ogólno-
kształcących. W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/19 liczba uczniów w tych szkołach zwięk-
szyła się o 31,6%, natomiast w szkołach dla dorosłych zmalała o 9,0%.  

Licea ogólnokształcące ukończyło 10,9 tys. absolwentów, w tym 85,6% stanowili absolwenci 
szkół dla młodzieży. 

4.3. Technika 

W roku szkolnym 2019/20 działało 107 techników, w których kształciło się 43,2 tys. uczniów.  
W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, liczba techników zwiększyła się o jedną pla-
cówkę, natomiast liczba uczniów zwiększyła się o 24,6%. Wzrost jest wynikiem reformy oświaty 
wydłużającej cykl kształcenia w technikach z czterech do pięciu lat. 

W technikach utrzymuje się znacząca przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet. W roku 
szkolnym 2019/20 kobiety stanowiły 37,3% wszystkich uczniów techników.  

Technika ukończyło 8,0 tys. absolwentów, w tym 3,2 tys. kobiet. 

5. 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.  

Ciągle maleje zarówno liczba szkół, jak i uczniów w tych szkołach. Łączna liczba szkół policeal-
nych zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 18 placówek (o 18,8%). Spadek liczby 
uczniów wyniósł 1,4 tys. (13,6%). W roku szkolnym 2019/20 w województwie podkarpackim 
funkcjonowało 78 szkół policealnych, w których uczyło się 8,9 tys. uczniów.  

6. System kształcenia artystycznego 

Równolegle do systemu szkół ogólnokształcących, w Polsce funkcjonuje również system szkol-
nictwa artystycznego dla młodzieży uzdolnionej w poszczególnych dziedzinach sztuki. Szkoły 
artystyczne, jako pion szkolnictwa zawodowego, kształcą w zawodach muzyka, plastyka, tan-
cerza, aktora scen muzycznych, aktora cyrkowego oraz animatora kultury i bibliotekarza. 

6.1. Szkoły artystyczne I stopnia 

W roku szkolnym 2019/20 w województwie podkarpackim funkcjonowały 4 szkoły artystyczne 
ogólnokształcące I stopnia. W szkołach tych kształciło się 549 osób, tj. o 8 osób mniej niż 
w poprzednim roku szkolnym. Wśród uczniów ogólnokształcących szkół artystycznych I stop-
nia większość stanowiły dziewczęta (57,4%). Liczba absolwentów z roku szkolnego 2018/19 wy-
niosła 9. 

Oprócz wspomnianych placówek działało również 35 szkół realizujących wyłącznie program 
kształcenia artystycznego. Kształciło się w nich 4,8 tys. uczniów, w tym 62,7% kobiet. W roku 
szkolnym 2018/19 szkoły artystyczne I stopnia ukończyło 739 absolwentów, w tym 66,7% sta-
nowiły dziewczęta. 

6.2. Szkoły artystyczne II stopnia 

W roku szkolnym 2019/20, podobnie jak w roku ubiegłym, funkcjonowało 9 szkół artystycznych 
ogólnokształcących II stopnia. Uczyło się w nich 919 uczniów, w tym 77,0% kobiet.  

Odrębną grupę tworzą szkoły artystyczne II stopnia, które kształcą jedynie w zakresie arty-
stycznym. W roku szkolnym 2019/20 działało 13 tego typu szkół, w których uczyło się 790 
uczniów, w tym 60,8% kobiet. W roku szkolnym 2018/19 szkoły artystyczne II stopnia kształ-
cące wyłącznie w zakresie artystycznym ukończyło 130 absolwentów, w tym 54,6% stanowiły 
kobiety. 

 

 

W roku szkolnym 2019/20 
w liceach ogólnokształcących 
kształciło się 41,6 tys. 
uczniów, tj. 25,2% więcej niż 
przed rokiem 

W roku szkolnym 2018/19 
ogólnokształcące szkoły arty-
styczne II stopnia ukończyło 
97 absolwentów, w tym 80,4% 
stanowiły kobiety 

W technikach województwa 
podkarpackiego kształciło się 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
Dyrektor Marek Cierpiał-Wolan 
Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel.: 695 255 011 
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Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020 
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