
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 
 

 

 

W systemie oświaty i wychowania wraz z wprowadzeniem z dniem 1 września 1999 r. 

reformy szkolnictwa oraz reformy ustroju szkolnego w powiązaniu z nowym podziałem 

terytorialnym kraju i reformą samorządową nastąpiły poważne zmiany, które doprowadziły do 

decentralizacji w zakresie zarządzania i finansowania oświaty. Niemal wszystkie szkoły  

i placówki oświatowe prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Przeobrażenia reorganizacyjne systemu oświaty następują również pod wpływem  

procesów demograficznych charakteryzujących się okresowymi wahaniami w strukturze 

populacji, wyrażonymi „wzrostami i spadkami” w liczbie dzieci i młodzieży szkolnej. Zmiany te 

zachodzące w okresie 1999 r. – 2004 r. obrazuje tabl. 1. 

 

W województwie świętokrzyskim w pierwszej połowie 2004 r. liczebność roczników 3-18 

lat była wyraźnie mniejsza niż w 1999 r. Znaczny spadek liczby dzieci obserwuje się już od  

3 roku życia. Sukcesywnie malejąca liczba sześciolatków rozpoczynających edukację w klasach 

„zerowych” spowodowała zmniejszenie liczby dzieci na poziomie kształcenia podstawowego  

i gimnazjalnego. Efekty „niżu demograficznego” widoczne są także w młodszych klasach 

ponadgimnazjalnych. Wzrost populacji związany z „wyżem demograficznym” lat 80-tych 

zauważalny jest dopiero w grupie osób powyżej 18 roku życia (starszych klasach licealnych, 

policealnych i szkołach wyższych). 



      Tabl. 1   Dzieci i młodzież według wieku. Stan w dniu 30 VI 

1999 2004 
Wiek (lata) 

w tys. 
1999=100 

3 14,6 11,9 81,9 
4 15,5 12,3 79,3 
5 16,7 12,9 77,4 
6 17,3 13,5 78,0 
7 18,2 14,1 77,5 
8 18,5 14,8 80,1 
9 18,5 15,4 83,4 

10 19,1 16,3 85,4 
11 19,5 17,1 88,0 
12 20,1 18,1 89,9 
13 21,5 18,8 87,0 
14 22,9 19,0 82,8 
15 23,7 19,3 81,5 
16 23,9 19,6 82,0 
17 23,0 20,3 88,1 
18 22,6 21,9 96,7 
19 22,4 22,8 101,9 
20 21,6 23,0 106,5 
21 20,9 22,2 105,8 
22 20,7 20,6 99,2 
23 20,6 20,2 98,1 
24 19,9 20,3 101,9 

 

 
 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 
 

 Wychowanie przedszkolne realizowane jest w dwóch typach jednostek organizacyjnych: 

− przedszkolach - dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz, 

− oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci 
6-letnie, tworzące tzw. klasy „zerowe”. 

 W roku szkolnym 2004/2005 na terenie województwa świętokrzyskiego działało ogółem 
735 placówek wychowania przedszkolnego (o jedną więcej niż w ubiegłym roku szkolnym), na 
które złożyło się 506 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (o 5 więcej niż 
przed rokiem) i 229 przedszkoli (o 4 mniej). 



Tabl. 2    Placówki wychowania przedszkolnego. Stan w dniu 30 IX  

Dzieci         Wyszczególnienie 
   a – 2003/2004 
   b – 2004/2005 
   c – 2003/2004=100 

Placówki Liczba miejsc 
ogółem na 100 miejsc na oddział 

Ogółem a 734 x 23956 x 21 
 b 735 x 23366 x 18 
 c 100,1 x 97,5 x x 

       

Przedszkola a 233 16783 16078 96 22 
 b 229 16529 15682 95 22 
 c 98,3 98,5 97,5 x x 

       

Oddziały przedszkolne a 501 x 7878 x 18 
 b 506 x 7684 x 14 
 c 101,0 x 97,5 x x 

 

 Do placówek wychowania 
przedszkolnego uczęszczało 23366 
dzieci, tj. o 2,5% mniej niż w roku 
szkolnym 2003/2004. Liczba dzieci 
w przedszkolach wyniosła 15682, 
natomiast w oddziałach przedszkol-
nych – 7684, przy czym w obu 
typach placówek zmniejszyła się ona 
po 2,5%. Tak duży spadek liczby 
dzieci w wieku przedszkolnym jest 
konsekwencją zapoczątkowa-nego 
w latach 90-tych „niżu demo-
graficznego”. Proces ten będzie 
postępował w najbliższych latach  
z rosnącym nasileniem. 

 

 
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE 
 

 W województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2004/2005 funkcjonowało 698 szkół 
podstawowych i 240 gimnazjów. W porównaniu z poprzednim rokiem ubyło 16 szkół 
podstawowych, na co wpłynęła (związana z niskim przyrostem naturalnym) malejąca liczba 
dzieci w wieku 7-12 lat. Liczba gimnazjów natomiast prawie się nie zmieniła, przybyła jedynie  
1 placówka dla dorosłych 

Na przestrzeni roku wyraźnie zmniejszyła się liczba uczniów. Do szkół podstawowych 
uczęszczało ich 93618 (o 4,5% mniej niż w 2003/2004 r.), a do gimnazjów - 57106 (o 1,5% mniej). 
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 Ograniczeniu uległa również liczba dzieci kończących oba typy szkół. Absolwentów szkół 
podstawowych było mniej o 0,4% (z 18534 z roku szkolnego 2002/2003 do 18451 z 2003/2004), 
a gimnazjów - o 1,0% (z 19391 do 19201). 
 
Tabl. 3   Szkoły podstawowe i gimnazja. Stan w dniu 30 IX 

Wyszczególnienie Szkoły Uczniowie Absolwencib) 

Szkoły podstawowe ogółema)    
rok szkolny 2003/2004 .......................  714 98036 18534 
rok szkolny 2004/2005 .......................  698 93618 18451 

Gimnazja ogółema)    
rok szkolny 2003/2004 .......................  239 57954 19391 

w tym dla dorosłych.........................  1 34 - 
rok szkolny 2004/2005 .......................  240 57106 19201 

w tym dla dorosłych.........................  2 62 14 

a) Łącznie ze szkołą w pogotowiu opiekuńczym. 

b) Z poprzedniego roku szkolnego. 

 

 

SZKOLNICTWO ZAWODOWE I LICEA PROFILOWANE 
 

 W roku szkolnym 2004/2005 w województwie świętokrzyskim działało 470 szkół dla 
młodzieży i dorosłych, tj. o 8 więcej niż przed rokiem. Uczęszczało do nich 50721 osób wobec 
53020 w ubiegłym roku szkolnym. 
 Funkcjonowały 292 szkoły dla młodzieży, w których uczyło się 40080 osób.  
W porównaniu z rokiem poprzednim liczba tych szkół zmniejszyła się o 4, natomiast liczba 
uczniów obniżyła się o 1,3%. Ograniczenie liczby uczniów w szkołach zawodowych może być 
związane ze spadkiem zainteresowania młodzieży formą kształcenia, która zapewnia mniejsze 
perspektywy zawodowe niż kształcenie licealne. 
 Liczba absolwentów w szkolnictwie zawodowym (łącznie z eksternami) wyniosła 13803 
osoby i była o 7,8% niższa niż przed rokiem. Szkoły dla młodzieży ukończyły 9963 osoby, tj. o 
11,9% mniej niż rok wcześniej. 
 

Tabl. 4   Szkolnictwo zawodowe i licea profilowane. Stan w dniu 30 IX 

Szkoły Uczniowie Absolwenci a) 
Szkoły zawodowe 

ogółem w tym dla 
młodzieży ogółem w tym dla 

młodzieży ogółem w tym dla 
młodzieży 

Rok szkolny       

2003/2004 462 296 53020 40621 14972 11304 
2004/2005 470 292 50721 40080 13803 9963 

a) Z poprzedniego roku szkolnego (łącznie z eksternami). 



 

 
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 

 Na terenie Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2004/2005 prowadziły działalność154 licea 
ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych. W skali roku przybyło ich 19. 

 Wśród nich 76 szkół przeznaczonych było dla młodzieży. Mimo, że było ich o 2 mniej niż 
w roku poprzednim, kształciły więcej młodzieży. Liczba uczniów wyniosła 26192 osoby i była 
wyższa o 1,5% niż rok wcześniej. Zjawisko to potwierdza rosnące zainteresowanie młodzieży 
kształceniem ogólnym, a co za tym idzie chęcią kontynuowania nauki na studiach wyższych 
oraz dokształcaniem pozwalającym sprostać wymaganiom na konkurencyjnym rynku pracy. 

 Młodzież uczęszczała do 76 liceów ponadgimnazjalnych, których liczba wzrosła  
w porównaniu z rokiem poprzednim o 7. Nie funkcjonowały natomiast licea ponadpodstawowe 
(w roku szkolnym 2003/2004 było ich 9). 

 W omawianym roku szkolnym działało 78 liceów dla dorosłych, tj. o 21 więcej niż  
przed rokiem. Zmniejszyła się jednak liczba kształcących się w nich dorosłych – o 7,4%. 

 W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła liczba absolwentów: o 1,2% - liceów dla 
młodzieży oraz o 19,2% - liceów dla dorosłych. 

 
Tabl. 5   Licea ogólnokształcące. Stan w dniu 30 IX 

Szkoły Uczniowie Absolwenci a) 
Licea 

ogólnokształcące ogółem w tym dla 
młodzieży ogółem w tym dla 

młodzieży ogółem w tym dla 
młodzieży 

Rok szkolny       

2003/2004 135 78 30789 25793 9359 7944 

2004/2005 154 76 30818 26192 9727 8040 

a) Z poprzedniego roku szkolnego (łącznie z eksternami). 
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SZKOLNICTWO WYŻSZE 
 

 Coraz wyższe wymagania jakie stawia przed grupą czynnej zawodowo populacji rynek 
pracy oraz przemiany gospodarcze zachodzące w naszym kraju mobilizują do podwyższania 
kwalifikacji w celu zwiększenia szans uzyskania pracy oraz satysfakcjonującego wynagrodzenia. 
Szkolnictwo wyższe wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom potencjalnych studentów, 
rozszerza ofertę edukacyjną. Obok uczelni państwowych coraz liczniej powstają szkoły wyższe 
niepaństwowe. Zapewnia to bogatszy jest wachlarz kierunków oraz pełniejszy system 
kształcenia, gdzie oprócz studiów dziennych prowadzi się je także w systemie wieczorowym, 
zaocznym i eksternistycznym. 
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 Tabl. 6   Szkoły wyższe województwa świętokrzyskiego  

Studia 
Wyszczególnienie Ogółem 

dzienne wieczorowe zaoczne eksternis-
tyczne 

Szkoły 2003/04 14 x x x x 

 2004/05 14 x x x x 

Studenci 2003/04 64723 22206 1625 40576 316 

 2004/05 65134 23200 1104 40473 357 

Absolwencia) 2003/04 16256 3862 270 12033 91 

 2004/05 16888 4483 447 11855 103 

a) Z poprzedniego roku akademickiego. 

 

W województwie świętokrzyskim aktywnie działa 14 uczelni, w tym 2 państwowe. W roku 
akademickim 2004/05 kształciły one 65134 studentów polskich i spoza kraju, w tym 38820 
kobiet (59,6% ogółu studiujących).  Liczba uczących się była nieco większa niż rok wcześniej – 
o 0,6%. 

Największymi uczelniami regionu są instytucje państwowe: 

− Akademia Świętokrzyska, w której studiowało 28004 osób w systemach dziennych, 
wieczorowych i zaocznych oraz, 

− Politechnika Świętokrzyska, która kształciła w omawianym roku 9660 studentów na 
studiach dziennych i zaocznych.  

Pozostałych 27470 osób zdobywało wiedzę na poziomie szkoły wyższej w 12 uczelniach 
niepaństwowych. 

 

 

 

Podobnie, jak w roku 
poprzednim najwięcej studentów 
uczęszczało na studia zaoczne - 
ponad 62% ich ogółu. Wyraźnie 
mniej podnosiło swoje 
kwalifikacje w systemie studiów 
dziennych (ponad 35,6%),  
a najmniej – w systemie wieczo-
rowym (przeszło 1,7%) i ekster-
nistycznym (około 0,5%). 

STUDENCI WEDŁUG FORMY KSZTAŁCENIA W ROKU 
AKADEMICKIM 2004/2005
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Nadal nieco większym zainteresowaniem cieszyły się studia zawodowe (inżynierskie  
i licencjackie), które wybrało 34004 osób, co stanowiło 52,2% ogółu studiujących (rok wcześniej 
– 53,1%). Na studiach magisterskich kształciło się 30437 osób, tj. 46,7% wszystkich studentów 
(przed rokiem – 45,8%). 

W roku akademickim 2003/2004 dyplomy ukończenia szkół wyższych otrzymało 16888 
osób, w tym 70,2% - absolwenci studiów zaocznych i 26,5% - studiów dziennych. 

 

 

STUDENCI WEDŁUG GRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 
W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005
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