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Edukacja w województwie podkarpackim
w roku szkolnym 2020/2021

↓0,3%
Spadek liczby uczniów
w szkołach podstawowych,
ponadpodstawowych i policealnych w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym

14.10.2021 r.

W roku szkolnym 2020/21 w szkołach
podstawowych, ponadpodstawowych
i policealnych kształciło się 271,3 tys. dzieci,
młodzieży i dorosłych, co stanowiło
12,8% ludności województwa podkarpackiego.

Polski system oświaty w roku szkolnym 2020/21 obejmował wychowanie przedszkolne oraz
szkolnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Wychowanie przedszkolne
W roku szkolnym 2020/21 w województwie podkarpackim w ramach systemu oświaty wychowaniem przedszkolnym objętych było 75,7 tys. dzieci, tj. o 1,9% więcej niż w poprzednim roku
szkolnym. Wśród dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym było 38,7 tys. chłopców
i 37,0 tys. dziewczynek. Funkcjonowało 1518 formalnie zarejestrowanych placówek wychowania
przedszkolnego: 753 przedszkoli, 668 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
4 zespoły wychowania przedszkolnego oraz 93 punkty przedszkolne. Liczba przedszkoli wzrosła o 1,9%. W pozostałych typach placówek wystąpił spadek ich liczby i wyniósł on odpowiednio: w przypadku oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 2,9%, punktów
przedszkolnych – 8,8%, a zespołów wychowania przedszkolnego – 20,0%. Przedszkola stanowiły niewiele mniej niż połowę (49,6%) wszystkich placówek wychowania przedszkolnego,
przy czym 54,1% przedszkoli zlokalizowanych było w miastach. Oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych stanowiły 44,0% wszystkich tego typu placówek, przy czym 88,2%
było umiejscowionych na wsi. Zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne
stanowiły 6,4% wszystkich placówek (82,5% znajdowało się na wsi).

Liczba placówek wychowania
przedszkolnego zmniejszyła
się o 16 w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym

Szkoły podstawowe
W roku szkolnym 2020/21
działały 1084 szkoły podstawowe
(łącznie ze szkołami specjalnymi) – 252 w miastach i 832 na wsi. W porównaniu z rokiem
szkolnym 2019/20, liczba szkół podstawowych zmniejszyła się o 23 placówki. Uczyło się
w nich 167,0 tys. uczniów, tj. o 0,8% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym.
W roku szkolnym 2020/21 działała tylko jedna szkoła podstawowa dla dorosłych, w której
uczyło się 13 uczniów.
Wykres 1. Uczniowie szkół podstawowych w miastach i na wsi
tys.
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Szkoły publiczne stanowiły
93,6% szkół podstawowych

W roku szkolnym 2019/20 szkoły podstawowe (dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych)
opuściło łącznie 19,1 tys. absolwentów, w tym 99,7% ukończyło szkoły podstawowe dla dzieci
i młodzieży.
Szkoły ponadpodstawowe
W roku szkolnym 2020/21 działało 411 szkół ponadpodstawowych (bez szkół policealnych).
W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba szkół zwiększyła się o jedną placówkę.
Największą popularnością wśród 95,4 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych cieszyły się te
szkoły, które dawały możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, a tym samym kontynuowania nauki w szkołach wyższych. W szkołach tych pobierało naukę 88,2% ogółu uczniów na tym
poziomie kształcenia. Zdecydowana większość uczniów (95,0%) kształciła się w szkołach dla
młodzieży.

W roku szkolnym 2020/21 do
szkół ponadpodstawowych
uczęszczało o 2,2% mniej
uczniów niż w poprzednim
roku szkolnym

Wykres 2. Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży w roku szkolnym 2020/21
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W roku szkolnym 2020/21 działało 87 branżowych szkół I stopnia dla młodzieży. Głównym
celem nauczania w branżowych szkołach I stopnia jest wykształcenie u uczniów umiejętności
potrzebnych do pracy w określonym zawodzie. Do branżowych szkół I stopnia w województwie
podkarpackim uczęszczało łącznie 10,3 tys. uczniów, wśród których 73,9% stanowili mężczyźni.
Zainteresowanie części młodzieży kształceniem zawodowym wynika w dużej mierze z sytuacji
na rynku pracy, gdzie cenione są konkretne kwalifikacje zawodowe.
W wyniku reformy oświaty, po raz pierwszy w województwie podkarpackim w roku szkolnym
2020/21 zaczęły funkcjonować 2 branżowe szkoły II stopnia. Uczyło się w nich 51 uczniów,
w tym 14 kobiet.
W roku szkolnym 2020/21 funkcjonowało 165 liceów ogólnokształcących, tj. o 6 szkół (o 3,5%)
mniej niż w poprzednim roku szkolnym. Kształciło się w nich 40,2 tys. uczniów, a ich liczba
była niższa o 1,4 tys. niż rok wcześniej. Szkoły dla młodzieży stanowiły 75,2% ogólnej liczby
liceów ogólnokształcących. W porównaniu z rokiem szkolnym 2019/20 liczba uczniów w tych
szkołach zmniejszyła się o 0,8%, jak i w szkołach dla dorosłych o 21,3%. Licea ogólnokształcące ukończyło 10,6 tys. absolwentów, w tym 84,2% stanowili absolwenci szkół dla młodzieży.
W roku szkolnym 2020/21 działało 108 techników, w których kształciło się 42,3 tys. uczniów.
W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, liczba techników zwiększyła się o jedną placówkę, natomiast liczba uczniów zmniejszyła się o 2,2%. W technikach utrzymuje się znacząca
przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet. W roku szkolnym 2020/21 kobiety stanowiły
37,0% wszystkich uczniów techników. Technika ukończyło 8,3 tys. absolwentów, w tym 3,1 tys.
kobiet.
W stosunku do poprzedniego roku szkolnego nie zmieniła się liczba szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Są to trzyletnie szkoły przeznaczone wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których absolwenci otrzymują świadectwo potwierdzające
przysposobienie do pracy. W roku szkolnym 2020/21 do 26 omawianych szkół uczęszczało
829 uczniów, co stanowiło 0,9% uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych dla młodzieży.
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W roku szkolnym 2020/21
w liceach ogólnokształcących
kształciło o 3,5% mniej niż
przed rokiem

W technikach województwa
podkarpackiego kształciło się
więcej mężczyzn niż kobiet

W roku szkolnym 2020/21, podobnie jak przed rokiem, funkcjonowało 9 szkół artystycznych
ogólnokształcących II stopnia. Uczyło się w nich 926 uczniów, w tym 76,2% kobiet.
Wśród szkół ponadpodstawowych odrębną grupę tworzą szkoły artystyczne II stopnia, które
kształcą jedynie w zakresie artystycznym. W roku szkolnym 2020/21 działało 14 tego typu
szkół, w których uczyło się 841 uczniów, w tym 61,7% kobiet. W roku szkolnym 2019/20 szkoły
artystyczne II stopnia kształcące wyłącznie w zakresie artystycznym ukończyło 57 absolwentów, w tym 57,9% stanowiły kobiety.

Szkoły policealne
Szkoły policealne dla młodzieży prowadzą kształcenie w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej, natomiast szkoły dla dorosłych kształcą w formie zaocznej, stacjonarnej i dziennej.
Od roku szkolnego 2011/12 maleje liczba szkół. W roku szkolnym 2020/21 w województwie
podkarpackim funkcjonowało 68 szkół policealnych, w których uczyło się 8,9 tys. uczniów.
Przeważająca część tych szkół zarządzana była przez podmioty sektora prywatnego (79,4%).
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W roku szkolnym 2020/21
ogólnokształcące szkoły artystyczne II stopnia ukończyło
149 absolwentów, w tym
79,9% stanowiły kobiety
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