
   Urząd Statystyczny w Rzeszowie Rzeszów, 19 czerwca 2017 r. 

 

Szkoły podstawowe i gimnazja 

Na Podkarpaciu nieznacznie zmalała liczba szkół podstawowych. 

Poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących podwyższenia wieku  dzieci 

przyjmowanych do szkoły (z 6 lat na 7 lat), zmniejszyła się liczba uczniów 

w pierwszych klasach*. Liczba gimnazjów pozostała ta sama, natomiast 

zmniejszyła się liczba uczącej się w nich młodzieży. 

Szkoły podstawowe 

W roku szkolnym 2016/2017 w województwie podkarpackim 

funkcjonowało 1081 szkół podstawowych. Uczęszczało do nich 124,1 tys. 

uczniów. Więcej było chłopców (63,8 tys.) niż dziewcząt (60,3 tys.). 

W pierwszych klasach uczyło się 12,8 tys. dzieci. 

Na wsi, w roku szkolnym 2016/2017, działały na Podkarpaciu 874 szkoły 

podstawowe do których uczęszczało 69,5 tys. uczniów. Natomiast w miastach 

było 207 szkół w których uczyło się 54,5 tys. dzieci. 

W roku szkolnym 2016/2017 w porównaniu z rokiem szkolnym 

2015/2016, w województwie podkarpackim funkcjonowało 6 szkół 

podstawowych mniej. Również uczniów było o 9,8 tys. mniej. Liczba dzieci 

w pierwszych klasach była o ponad połowę mniejsza niż w roku szkolnym 

2015/2016 (w roku szkolnym 2015/2016 w pierwszych klasach uczyło się  

27,0 tys. dzieci). 

*W latach szkolnych 2009/2010 – 2013/2014 dzieci 6-letnie na wniosek 

rodziców mogły rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. W roku 

szkolnym 2014/2015 obowiązek ten nałożony został na dzieci 6-letnie, 

urodzone w pierwszej połowie roku 2008, a w roku szkolnym 2015/2016 

obowiązkiem rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej zostały już objęte 

wszystkie dzieci 6-letnie. W roku szkolnym 2016/2017 decyzją Ministerstwa 

Edukacji Narodowej przepis ten został zniesiony, a obowiązkiem szkolnym 

zostały objęte dzieci 7-letnie. 

 

Gimnazja 

W roku szkolnym 2016/2017 na Podkarpaciu funkcjonowało 577 

gimnazjów dla dzieci i młodzieży. Uczęszczało do nich 61,8 tys. uczniów. 



Nieco więcej w podkarpackich gimnazjach było chłopców (31,7 tys.) niż 

dziewcząt (30,1 tys.). W pierwszych klasach naukę pobierało 20,4 tys. uczniów. 

W mijającym roku szkolnym w porównaniu do roku 2015/2016 liczba 

gimnazjów dla dzieci i młodzieży nie zmieniła się. Natomiast uczniów było mniej 

o 2,1 tys. 
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