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W roku szkolnym 2018/19 wy-
chowaniem przedszkolnym 
objęto 38,3 tys. dzieci, tj. o 
1,9% więcej niż przed rokiem 

 

 

Zaprezentowane informacje 
opracowano na podstawie 
Systemu Informacji Oświato-
wej administrowanego przez 
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej 

Edukacja w województwie świętokrzyskim w roku 
szkolnym 2018/19 
 

W roku szkolnym 2018/19 w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, ponadgimnazjalnych i policealnych w wo-
jewództwie świętokrzyskim kształciło się 152,9 tys. 
osób, tj. o 1,3% mniej niż przed rokiem. Liczba studen-
tów kształcących się na świętokrzyskich uczelniach 
spadła w ciągu roku o 6,4%, zwiększyła się natomiast 
liczba studiujących tu cudzoziemców.  

 

 

 

System oświaty i wychowania w Polsce obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 21 lat. 
Dolną granicę wyznacza wiek początkowy wychowania przedszkolnego, natomiast granicę 
górną – teoretyczny wiek ukończenia edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Nauka jest 
obowiązkowa od 6 do 18 roku życia, ale status instytucji obowiązkowych mają jedynie szkoły 
podstawowe oraz gimnazja. W roku szkolnym 2018/19 w województwie świętokrzyskim 
obowiązek nauki spełniało ponad 93% osób w wieku 7–14 lat (odpowiadającym ośmioklaso-
wej szkole podstawowej) oraz 95% 15-latków (ostatnia klasa gimnazjum) i osób w wieku 16–18 
lat (ze szkół ponadgimnazjalnych).  

 

Wychowanie przedszkolne 

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym etapem kształcenia w polskim systemie oświaty.  
W roku szkolnym 2018/19 obejmowało ono dzieci w wieku 3−6 lat i realizowane było  
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w zespołach 
wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Przedszkola i zespoły wychowania 
przedszkolnego przeznaczone były dla dzieci w wieku 3−6 lat, punkty przedszkolne – dla 
dzieci w wieku 3-5 lat, a oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dla dzieci  
6-letnich. Według stanu na koniec września 2018 r., w województwie świętokrzyskim 
działalność edukacyjną prowadziło 808 placówek wychowania przedszkolnego, tj. o 2 więcej 
niż przed rokiem. Zdecydowanie najwięcej było przedszkoli (339) i oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych (359). Ich liczba w ciągu roku zwiększyła się odpowiednio o 9 i 3 
placówki. Mniej niż w 2017 r. było punktów przedszkolnych (spadek o 10 do 109). Ponadto 
funkcjonował 1 zespół wychowania przedszkolnego (tyle samo co w 2017 r.). Zdecydowaną 
większość placówek (82,4%) stanowiły jednostki publiczne. 

W roku szkolnym 2018/19 wychowaniem przedszkolnym objęto 38,3 tys. dzieci (o 1,9% więcej 
niż rok wcześniej). Spośród nich 97,2% było w wieku 3–6 lat. Na 1000 dzieci z tej grupy 
wiekowej w zajęciach placówek wychowania przedszkolnego uczestniczyło 863 dzieci, w tym 
w przedszkolach – 590 (przed rokiem odpowiednio 832 i 561). Liczba dzieci objętych wycho-
waniem przedszkolnym zwiększała się wraz z wiekiem. O ile dwulatkowie stanowili jedynie 
2,0% ogółu, to udział sześciolatków wyniósł 27,9%. Szczególnie wysokim odsetkiem sześcio-
latków charakteryzowały się oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Wyniósł on 
w nich 49,7%. W zajmujących kolejne miejsca pod tym względem przedszkolach było to 22,2%, 
a w punktach przedszkolnych (6,0%). Sześciolatki objęte wychowaniem przedszkolnym  
w 2018 r. stanowiły 93,9% ogólnej liczby dzieci z tego rocznika (wobec 89,3% w 2017 r.). 
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W szkołach podstawowych dla 
dzieci i młodzieży (łącznie ze 
szkołami specjalnymi) uczyło 
się 89,6 tys. dzieci, o 14,0% 
więcej niż przed rokiem 

W miastach do 1 placówki  
wychowania przedszkolnego 
uczęszczało przeciętnie 88 dzie-
ci, podczas gdy w terenach wiej-
skich było to średnio 32 dzieci 

Wykres 1. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego według wieku w roku szkolnym 
2018/19 

 

Większość (68,1%) placówek wychowania przedszkolnego była zlokalizowana na wsi. Pomimo 
to udział dzieci z terenów wiejskich w ogólnej liczbie objętych edukacją przedszkolną był 
mniejszy niż w miastach i w 2018 r. wyniósł 45,7%. Odsetek ten zmniejszył się przy tym z po-
równaniu z rokiem poprzednim o 1,1 p.proc. Relatywnie rzadko na wsi wychowanie przed-
szkolne odbywa się w przedszkolach. Dzieci wiejskie stanowiły jedynie 29,7% ogółu kształcą-
cych się w tego typu placówkach w województwie świętokrzyskim. Znacznie wyższy jest udział 
wsi wśród uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 
77,2% oraz punktach przedszkolnych – 92,5%. Na obszarach wiejskich zlokalizowany jest także 
jedyny w województwie świętokrzyskim zespół wychowania przedszkolnego.  
W roku szkolnym 2018/19 do jednej placówki wychowania przedszkolnego uczęszczało śred-
nio 47 dzieci, z tego w placówkach publicznych było przeciętnie 49 dzieci, a w niepublicznych 
– 40. Do placówek funkcjonujących w miastach uczęszczało przeciętnie 81 dzieci, podczas gdy 
w placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich było to średnio 32 dzieci. Na jedno 
przedszkole przypadało przeciętnie 77 dzieci (w miastach 102, na wsi 49). Obsada miejsc  
w przedszkolach wyniosła średnio 91 dzieci na 100 miejsc, przy czym minimalnie wyższa była 
w miastach (91 wobec 90 na wsi). Liczba ta była nieco mniejsza niż przed rokiem, gdy na 100 
miejsc przypadało 92 dzieci. We wszystkich powiatach w przedszkolach było więcej miejsc niż 
dzieci. Maksymalna obsada to 99 dzieci na 100 miejsc, odnotowana została w powiecie stara-
chowickim. Najmniejsze obciążenie obserwowano w powiecie kazimierskim, w którym zajęte 
były jedynie 74 miejsca na 100. 
 
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży 

We wrześniu 2018 r. w województwie świętokrzyskim nowy rok szkolny rozpoczęło 570 szkół 
podstawowych dla dzieci i młodzieży (o 1 mniej niż przed rokiem), w tym 39 szkół specjalnych 
(wzrost o 3 placówki). W zdecydowanej większości były to szkoły publiczne (92,3%). Spadek 
liczby szkół wystąpił jedynie na wsi (o 8), podczas gdy w miastach zwiększyła się ona o 7.  
We wszystkich szkołach podstawowych w województwie świętokrzyskim uczyło się 89,6 tys. 
uczniów (o 14,0% więcej niż przed rokiem), w tym 1,1 tys. w szkołach specjalnych (wzrost  
o 30,9%). W miastach do szkół podstawowych uczęszczało 45,6 tys. dzieci i młodzieży (o 17,6% 
więcej niż w poprzednim roku szkolnym). Mniejszy wzrost (o 10,4%) odnotowano na wsi, gdzie 
uczyło się 44,0 tys. osób.  

Większość uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (86,7 tys., tj. 96,7%) kształciła 
się w szkołach publicznych. Spośród nich 49,8% uczęszczało do szkół w miastach.   
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W ostatnim roku funkcjonowa-
nia w gimnazjach dla dzieci  
i młodzieży (łącznie ze szkołami 
specjalnymi) uczyło się 11,3 tys. 
dzieci 

Tablica 1. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży 

Wyszczególnienie 

a – 2017/18 
b – 2018/19 

Ogółem Miasta Wieś 

szkoły 

uczniowie 

szkoły 

uczniowie 

szkoły 

uczniowie 

razem 
w tym 
dziew-
częta 

razem 
w tym 
dziew-
częta 

razem 
w tym 
dziew-
częta 

Szkoły podstawowe 
(bez szkół  
specjalnych) a 535 77767 37842 124 38111 18482 411 39656 19360 

 b 531 88484 43011 129 44720 21713 402 43764 21298 

w tym:           

filialne a 16 370 185 – – – 16 370 185 

 b 15 329 151 1 19 7 14 310 144 

artystyczne ogólno- 
kształcące bez 
uprawnień  
zawodowych a 1 245 167 1 245 167 – – – 

 b 1 242 165 1 242 165 – – – 

Szkoły podstawowe 
specjalne a 36 841 262 23 628 184 13 213 78 

 b 39 1101 352 25 840 252 14 261 100 

 

We wrześniu 2018 r. naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 10,8 tys. uczniów, tj. o 3,3% więcej 
niż przed rokiem, a pierwszoklasiści stanowili 12,1% ogółu uczniów szkół podstawowych (wo-
bec 13,3% w roku szkolnym 2017/18). W klasie ósmej – programowo najwyższej dla tego typu 
szkół (uruchomionej po raz pierwszy od wdrożenia reformy) – naukę kontynuowało 11,5 tys. 
osób, tj. 99,6% uczniów uczęszczających w poprzednim roku szkolnym do klasy siódmej.  
W roku szkolnym 2018/19 w województwie świętokrzyskim na jedną szkołę podstawową dla 
dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) przypadało średnio 167 uczniów (przed rokiem 145). 
Znacznie wyższy wskaźnik notowano w miastach, gdzie wyniósł on 347 uczniów na szkołę 
wobec 109 na wsi, a także w szkołach publicznych – 172 uczniów na szkołę wobec 84 w szko-
łach niepublicznych. Największe zagęszczenie obserwowano w Kielcach (408 uczniów na 
szkołę), a także w powiecie ostrowieckim (200) i staszowskim (178). Najmniej uczniów na szko-
łę przypadało w powiatach pińczowskim (115), sandomierskim (125) i opatowskim (128).  
W szkołach podstawowych specjalnych przeciętna liczba uczniów wyniosła 28 osób, tj. o 5 
osób więcej niż w poprzednim roku.  
 
Gimnazja dla dzieci i młodzieży 
Wprowadzona w poprzednim roku szkolnym reforma systemu oświatowego oznacza stopnio-
wą likwidację gimnazjów. Rok szkolny 2018/19 był ostatnim rokiem ich funkcjonowania.  
We wrześniu 2018 r. w województwie świętokrzyskim w dalszym ciągu działało 69 gimnazjów 
dla dzieci i młodzieży, w tym 7 placówek specjalnych. W skali roku ubyły 3 gimnazja (w tym  
2 specjalne), przy czym w miastach zlikwidowana została 1 szkoła tego rodzaju, a na wsi – 2.  
W ostatniej klasie gimnazjum uczyło się łącznie 11,3 tys. uczniów, w tym 0,3 tys. osób w gim-
nazjach specjalnych. W czerwcu 2018 r. naukę na poziomie gimnazjalnym zakończyło 11,2 tys. 
osób (o 1,8% mniej niż w 2017 r.). Liczba ta obejmowała 0,2 tys. absolwentów gimnazjów spe-
cjalnych.  

W roku szkolnym 2018/19 w jednym oddziale gimnazjum (nie wliczając szkół specjalnych) 
podobnie jak przed rokiem uczyło się przeciętnie 22 uczniów. Nieco wyższym poziomem 
wskaźnika charakteryzowały się miasta, w których na 1 oddział przypadało 23 uczniów (na wsi 
– 20). Wyraźnie mniejsze oddziały były średnio w szkołach niepublicznych, w których wskaź-
nik ten wyniósł 15 (wobec 22 w publicznych). Oddziały w gimnazjach specjalnych liczyły śred-
nio 6 uczniów. 
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W szkołach ponadgimnazjal-
nych dla młodzieży uczyło się 
38,8 tys. uczniów, tj. o 1,7% 
mniej niż w roku 2017/18. 
Wzrost liczby uczniów odnoto-
wano jedynie w technikach, 
natomiast największy spadek 
wystąpił w szkołach branżowych 
I stopnia (łącznie z oddziałami 
zasadniczych szkół zawodo-
wych) 

Tablica 2. Gimnazja dla dzieci i młodzieży 

Wyszczególnienie 

a – 2017/18 
b – 2018/19 

Szkoły 

Uczniowie Absolwenci 1 

ogółem 
w tym 

dziewczęta 
ogółem 

w tym 
dziewczęta 

Gimnazja (bez szkół specjalnych) a 63 22185 10940 11156 5392 

 b 62 10971 5487 10976 5375 

w tym z oddziałami przysposa-
biającymi do pracy  a 4 158 39 70 22 

 b 5 98 23 74 25 

Gimnazja specjalne a 9 573 183 241 75 

  b 7 328 108 218 73 

w tym z oddziałami przysposa-
biającymi do pracy a – – – – – 

 b 1 11 – 14 – 

1 Z poprzedniego roku szkolnego. 

 

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży 

W roku szkolnym 2018/19 działalność oświatową w województwie świętokrzyskim prowadziły 
232 szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży (w tym 42 szkoły specjalne), spośród których 62 
to szkoły branżowe I stopnia, 71 – licea ogólnokształcące, 76 – technika, 20 – specjalne szkoły 
przysposabiające do pracy a 3 – szkoły artystyczne ogólnokształcące dające uprawnienia 
zawodowe. Łącznie w tych szkołach kształciło się 38,8 tys. uczniów, tj. o 1,7% mniej niż przed 
rokiem. Największy spadek liczby uczniów wystąpił w szkołach branżowych I stopnia, w któ-
rych (łącznie z klasami dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych) uczyło się o 7,1% 
mniej osób niż w roku szkolnym 2017/18. W specjalnych szkołach przysposabiających do pra-
cy ubyło 4,1% uczniów, liceach ogólnokształcących 2,6%, a w szkołach artystycznych ogólno-
kształcących – o 1,7%. Nieznacznie więcej osób kształciło się w technikach dla młodzieży –  
o 0,4%.  

Wykres 2. Szkoły ponadgimnazjalne według typów szkół w roku szkolnym 2018/19 

 

Podobnie jak przed rokiem, najwięcej uczniów skupiały technika (47,6% ogółu uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży; o 1,0 p.proc. więcej niż w roku szkolnym 2017/18). Drugą 
pozycję w dalszym ciągu zajmowały licea ogólnokształcące, z udziałem 39,9% (o 0,3 p.proc. 
mniej przed rokiem). Na trzecim miejscu znalazły się szkoły branżowe (łącznie z oddziałami 
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Mężczyźni przeważali w szko-
łach branżowych I stopnia, 
technikach i specjalnych szko-
łach przysposabiających do 
pracy. Kobiety dominowały  
w szkołach artystycznych ogól-
nokształcących oraz w liceach 
ogólnokształcących 

szkół zasadniczych zawodowych), których uczniowie stanowili 10,7% ogółu słuchaczy szkół 
ponadgimnazjalnych (o 0,7 p.proc. mniej niż przed rokiem). 

 

Tablica 3. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży 1 

Wyszczególnienie 

a – 2017/18 
b – 2018/19 

Szkoły 

Uczniowie Absolwenci2 

ogółem 
z ogółem 

ogółem 
w tym 

dziewczęta dziewczęta w klasie I 

Szkoły branżowe I stopnia3 a 58 4486 1230 1592 1661 452 

 b 62 4166 1172 1400 1336 360 

Licea ogólnokształcące a 71 15859 10077 5187 5748 3753 

 b 71 15451 9913 5020 5234 3327 

Technika a 75 18376 6762 4871 4425 1816 

 b 76 18441 6858 5273 4346 1583 

Specjalne szkoły przyspo-
sabiające do pracy a 18 442 186 109 115 42 

 b 20 424 187 128 102 36 

Szkoły artystyczne ogólno-
kształcące dające upraw-
nienia zawodowe a 3 286 225 67 35 31 

 b 3 281 223 64 53 41 

1 Łącznie ze szkołami specjalnymi.  2 Z poprzedniego roku szkolnego.  3 Łącznie z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych. 

 

W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży nieznacznie przeważali mężczyźni (52,7% ogó-
łu uczniów), przy czym udział ten różnie się kształtował w zależności od typu szkoły. W szko-
łach branżowych (łącznie z oddziałami szkół zasadniczych zawodowych) stanowili 71,9% ogółu 
uczniów. W technikach udział mężczyzn wynosił 62,8%, a w specjalnych szkołach przysposa-
biających do pracy kształtował się na poziomie 55,9%. Kobiety dominowały w szkołach arty-
stycznych ogólnokształcących, gdzie stanowiły 79,4% oraz w liceach ogólnokształcących – 
64,2%.  

W szkołach branżowych I stopnia, łącznie z oddziałami szkół zasadniczych zawodowych, naj-
więcej osób kształciło się na kierunkach: inżynieryjno-technicznych (43,9% uczniów), a także 
usług dla ludności (28,7%) oraz architektury i budownictwa (15,6%). Kobiety preferowały kie-
runki kształcące w zakresie usług dla ludności. Takiego wyboru dokonało prawie 3/4 wszyst-
kich uczennic (73,6%).  

Uczniowie z oddziałów szkół zasadniczych zawodowych dla młodzieży, kończący edukację na 
tym poziomie, najczęściej wybierali zawody: mechanika pojazdów samochodowych (21,8% 
uczniów), kucharza (15,6%), fryzjera (13,0%) oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie (11,2%).  

Uczniowie techników dla młodzieży najczęściej wybierali usługi dla ludności (22,5% ogółu) 
oraz kierunki inżynieryjno-techniczne (22,0%) i technologii teleinformacyjnych (21,3%).  
W przypadku kobiet podobnie jak szkołach branżowych I stopnia, dominowały kierunki  
z dziedziny usług dla ludności (47,7% wszystkich kobiet uczących się w technikach). Dużą 
popularnością cieszyły się wśród nich również biznes i administracja (19,0%) oraz kierunki 
społeczne (14,7%). W technikach dla młodzieży najwięcej uczniów zdobywało zawód technika: 
informatyka (20,0% ogółu uczniów), żywienia i usług gastronomicznych (10,3%), logistyka 
(9,1%) i hotelarstwa (7,9% ogółu).  
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Do egzaminu maturalnego przy-
stąpiło 8,4 tys. absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych dla 
młodzieży. Pozytywy wynik uzy-
skało 88,9% zdających 

Wykres 3. Uczniowiea szkół zawodowych dla młodzieży według podgrup kierunków kształceniab  

w roku szkolnym 2018/19 

W 3 szkołach artystycznych ogólnokształcących w roku szkolnym 2018/19 uczyło się 281 osób, 
tj. o 5 mniej niż przed rokiem.  

W czerwcu 2018 r. naukę we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży za-
kończyło 11,1 tys. uczniów, tj. o 7,6% mniej niż przed rokiem. Do egzaminu maturalnego przy-
stąpiło 8,4 tys. osób spośród 9,6 tys. uprawnionych, tj. absolwentów liceów ogólnokształcą-
cych, techników oraz ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodo-
we. Świadectwo dojrzałości otrzymało 7,5 tys. osób (88,9% ogółu zdających; przed rokiem 
86,8%). W szkołach artystycznych ogólnokształcących do matury przystąpili wszyscy absol-
wenci (53 osoby). Pozytywny wynik uzyskało 98,1% zdających. Jednocześnie absolwenci tych 
szkół mieli możliwość składania egzaminu dyplomowego. Wszyscy zdający uzyskali wynik 
pozytywny. W liceach ogólnokształcących do egzaminu dojrzałości przystąpiło 5,1 tys. absol-
wentów, tj. 97,3% uprawnionych, a świadectwo dojrzałości otrzymało 96,7% zdających.  
W technikach do matury przystąpiło 3,3 tys. absolwentów, tj. 75,3% uprawnionych, spośród 
których pozytywny wynik uzyskało 76,6%. Ponadto 2,6 tys. absolwentów tego typu szkół 
(60,0%) zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub kwalifikacje zawodowe. 

 

Szkoły policealne 

Uzupełnienie edukacji na poziomie średnim zawodowym stanowią szkoły policealne. W końcu 
września 2018 r. w województwie świętokrzyskim działalność prowadziły 83 placówki tego 
typu (o 4 mniej niż w poprzednim roku szkolnym). Spośród nich 24 to szkoły dla młodzieży,  
w tym 1 szkoła specjalna. 

Tablica 4. Szkoły policealne 

Wyszczególnienie 

a – 2017/18 
b – 2018/19 

Szkoły 

Uczniowie Absolwenci1 

ogółem 
z ogółem 

ogółem 
w tym 

kobiety kobiety w klasie I 

Ogółem a 87 9552 6359 5943 3198 2217 

 b 83 9256 6130 5644 3534 2409 

Dla młodzieży a 23 2482 2051 1539 826 721 

 b 24 2371 1864 1137 1014 848 

Dla dorosłych a 64 7070 4308 4404 2372 1496 

 b 59 6885 4266 4507 2520 1561 

1 Z poprzedniego roku szkolnego. 
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W szkołach dla dorosłych uczy-
ło się 4,0 tys. uczniów, o 11,1% 
mniej niż przed rokiem 

We wszystkich typach szkół policealnych kształciło się łącznie 9,3 tys. uczniów. W porównaniu 
z poprzednim rokiem liczba uczniów szkół policealnych zmniejszyła się o 3,1%. Większość  
z nich stanowiły kobiety (66,2%).  
Podobnie jak przed rokiem, w roku szkolnym 2018/19 największym zainteresowaniem w szko-
łach policealnych cieszyły się kierunki medyczne (23,2% ogółu uczniów), biznesu i admini-
stracji (18,3%) oraz higieny i bezpieczeństwa pracy (16,3%). Znaczne różnice odnotowano  
w zależności od płci. Wśród mężczyzn najpopularniejsze były kierunki związane z higieną  
i bezpieczeństwem, na które decydowało się 29,5% uczniów oraz biznes i administracja 
(19,9%), a w dalszej kolejności kierunki medyczne (17,4%) i technologie teleinformacyjne 
(11,4%). Kobiety preferowały kierunki medyczne (26,2%) oraz usługi dla ludności (20,8%). Wy-
raźnie rzadziej wybierały inne kierunki. Wśród proponowanych zawodów największym zainte-
resowaniem cieszyły się: technik bezpieczeństwa i higieny pracy (16,3% ogółu uczniów), tech-
nik administracji (13,4%), technik usług kosmetycznych (12,7%), oraz terapeuta zajęciowy 
(8,6%). 
W czerwcu 2018 r. naukę w szkołach policealnych zakończyło 3,5 tys. uczniów, tj. o 10,5% wię-
cej niż przed rokiem. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub kwalifikacje zawo-
dowe zdało 1,3 tys. absolwentów, tj. 35,8% kończących naukę w szkołach tego typu (w po-
przednim roku było to 33,4%).  

Wykres 4. Uczniowie szkół policealnych według podgrup kierunków kształceniaa  i płci z roku 
szkolnego 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły dla dorosłych 

W roku szkolnym 2018/19 w województwie świętokrzyskim sieć szkół dla dorosłych zmniejszy-
ła się o 2 placówki i obejmowała 1 szkołę podstawową, 2 gimnazja oraz 55 liceów ogólno-
kształcących. Naukę w szkołach dla dorosłych kontynuowało łącznie 4,0 tys. uczniów, tj.  
o 11,1% mniej niż przed rokiem. 

W szkołach dla dorosłych przeważali mężczyźni, którzy stanowili 59,1% wszystkich uczniów.  
W czerwcu 2018 r. naukę w placówkach tego rodzaju zakończyło 1,5 tys. osób. Liczba absol-
wentów zmalała w stosunku do roku poprzedniego o 8,8%. 
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W roku akademickim 2018/19 
na świętokrzyskich uczelniach 
studiowało 24,7 tys. osób, tj.  
o 3,5% mniej niż przed rokiem. 
Większość z nich stanowiły 
kobiety  

Tablica 5. Szkoły dla dorosłych 

Wyszczególnienie 

a – 2017/18 
b – 2018/19 

Szkoły 

Uczniowie Absolwenci1 

ogółem 
z ogółem 

ogółem 
w tym 

kobiety kobiety w klasie I 

Ogółem a 60 4480 1783 840 1651 687 

 b 58 3984 1629 706 1505 649 

Szkoły podstawowe a – – – x x x 

 b 1 4 1 x x x 

Gimnazja a 2 36 16 – 21 6 

 b 2 28 8 – 8 4 

Licea ogólnokształcące a 58 4444 1767 840 1630 681 

 b 55 3952 1620 706 1497 645 

1 Z poprzedniego roku szkolnego. 

 

 
Szkoły wyższe 
Według stanu w końcu grudnia 2018 r., na terenie województwa świętokrzyskiego swoją sie-
dzibę miało 11 uczelni (w tym 2 publiczne). W roku akademickim 2018/19 kształciło się w nich 
24,7 tys. studentów (o 6,4% mniej niż przed rokiem). Większość (57,0%) wybrała naukę na 
studiach stacjonarnych. Proporcje te były zróżnicowane w zależności od typu uczelni. Naj-
większy odsetek studentów stacjonarnych odnotowano na Uniwersytecie – 76,5% oraz Uczel-
niach Technicznych – 69,9%. Znaczniej mniejszy był on na Uczelniach Ekonomicznych i Pozo-
stałych – odpowiednio 20,3% i 22,6%. Na uczelniach pedagogicznych wszyscy studenci kształ-
cili się w systemie niestacjonarnym. 

Tablica 6. Studenci szkół wyższych według form studiów i typów szkół (łącznie z cudzoziemcami) 

Wyszczególnienie 

a – 2017/18 
b – 2018/19 

Ogółem W tym kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

Ogółem a 26431 16656 15204 11227 

 b 24730 15618 14093 10637 

Uniwersytety a 11339 8177 8749 2590 

 b 10944 7753 8373 2571 

Uczelnie Techniczne a 6690 2206 4736 1954 

 b 5926 1864 4140 1786 

Uczelnie Ekonomiczne a 3063 2259 666 2397 

 b 2849 2148 579 2270 

Uczelnie Pedagogiczne a 667 328 – 667 

 b 585 311 – 585 

Pozostałe Uczelnie a 4672 3686 1053 3619 

 b 4426 3542 1001 3425 

 

Większość studentów stanowiły kobiety (63,2%), przy czym nieco większą przewagę miały na 
studiach niestacjonarnych, na których odsetek ten wyniósł 65,3%. Wśród studiujących w sys-
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Wśród studentów dominowali 
obywatele Ukrainy stanowiący 
blisko 90% ogółu 

temie stacjonarnym kobiety stanowiły 61,5%. Mężczyźni przeważali liczebnie jedynie na 
Uczelniach Technicznych, na których stanowili 68,5%. Dość wyrównane proporcje odnotowa-
no na Uczelniach Pedagogicznych, na których ich udział wyniósł 46,8%. W przypadku pozosta-
łych typów studiów zdecydowaną większość stanowiły kobiety: na Uniwersytecie – 70,8%, 
Uczelniach Pedagogicznych – 75,4% a na pozostałych Uczelniach – 80,0%.  
Największą uczelnią w województwie świętokrzyskim jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego. 
W 2018 r. na licznych kierunkach tej uczelni, wliczając filie i zamiejscowe ośrodki dydaktycz-
ne, studiowało łącznie 10,9 tys. osób, tj. 44,3% wszystkich studentów kształcących się na 
świętokrzyskich uczelniach.  
W roku akademickiego 2018/19 na 5 spośród 11 uczelni studiowało (głównie w trybie stacjo-
narnym) łącznie 1,0 tys. obcokrajowców, tj. o 2,9% więcej niż w poprzednim roku. Dominowali 
wśród nich studenci pochodzący z Ukrainy (0,9 tys. osób, tj. 88,0%).  

Najwięcej cudzoziemców kształciło się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (47,5% ogółu 
studentów z zagranicy) oraz na Staropolskiej Szkole Wyższej  (35,4%).  

Studenci uczący się na świętokrzyskich uczelniach (łącznie z filiami i zamiejscowymi jednost-
kami organizacyjnymi) w roku akademickim 2018/19 kształcili się głównie na kierunkach  
z grupy: Zdrowie i Opieka Społeczna (20,6% ogółu studentów), Technika, przemysł, budownic-
two (17,2%) oraz Biznes, administracja i prawo (16,5%).  
W 2018 r. dyplomy ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych stu-
diów magisterskich uzyskało łącznie 7,7 tys. absolwentów (o 13,6% mniej niż przed rokiem). 
Wśród nich przeważały kobiety (5,1 tys., tj. 65,8%). Większość absolwentów stanowiły osoby 
kończące naukę w systemie stacjonarnym (58,4%).  

Tablica 7. Absolwenci1 szkół wyższych według form studiów i typów szkół (łącznie z cudzo-
ziemcami) 

Wyszczególnienie 

a – 2017/18 
b – 2018/19 

Ogółem W tym kobiety 

Z liczby ogółem na studiach 

stacjonarnych niestacjonarnych 

Ogółem a 8913 5839 5119 3794 

 b 7702 5068 4501 2139 

Uniwersytety a 3625 2797 2792 833 

 b 3301 2526 2528 591 

Uczelnie Techniczne a 2716 1118 2027 689 

 b 2131 821 1612 131 

Uczelnie Ekonomiczne a 828 639 175 653 

 b 867 666 157 526 

Uczelnie Pedagogiczne a 329 164 – 329 

 b 251 114 – 114 

Pozostałe Uczelnie a 1415 1121 125 1290 

 b 1152 941 204 777 

1 Z poprzedniego roku szkolnego. 

 

W 2018 r. dyplomy ukończenia studiów w województwie świętokrzyskim uzyskało 180 obco-
krajowców, w tym 165 osób studiujących w trybie stacjonarnym. Najwięcej cudzoziemców 
zdobyło dyplom Staropolskiej Szkoły Wyższej (99).  

Głównym ośrodkiem akademickim są Kielce. W roku akademickim 2018/19 swoją siedzibę 
miało tu 8 spośród 11 świętokrzyskich wyższych uczelni. W roku 2018/19 w Kielcach studiowa-
ło łącznie 22,3 tys. osób (o 6,4% mniej niż przed rokiem), z tego większość (60,5%) na studiach 
stacjonarnych. Podobnie jak w poprzednim roku, ponad 60% ogółu studiujących stanowiły 
kobiety. Poza Kielcami, siedzibami szkół wyższych są również Ostrowiec Świętokrzyski, Piń-
czów i Sandomierz.  
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Ofertę edukacyjną w województwie świętokrzyskim na poziomie wyższym uzupełniają 3 wy-
działy zamiejscowe uczelni z siedzibą w innym województwie (w Łodzi i Chojnicach). Święto-
krzyskie uczelnie również miały swoje filie i wydziały zamiejscowe na terenie innych woje-
wództw: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Wyższa Szkoła Bizne-
su i Przedsiębiorczości– w Tomaszowie Mazowieckim i Limanowej, a Staropolska Szkoła Wyż-
sza – w Bochni i Myślenicach. Posiadają one także swoje wydziały zagraniczne (w Dublinie  
w Irlandii i Łucku na Ukrainie). 
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Współpraca z mediami 
Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych 
Aneta Królik 
tel. 41 249 96 22 
e-mail: a.krolik@stat.gov.pl 

 

   www.kielce.stat.gov.pl 

 
  @Kielce_STAT 

 
  @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne 
Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych 
Mateusz Orzechowski 
tel. 41 249 96 28 
e-mail: m.orzechowski@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie 
Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych 
Informatorium Statystyczne 
tel. 41 249 96 23, 41 249 96 24  
e-mail: i.boksa-nowak@stat.gov.pl 
              m.szczepanek@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019 

Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 roku 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych/Wychowanie przedszkolne 

Bank Danych Lokalnych/Szkolnictwo 

Bank Danych Lokalnych/Szkolnictwo wyższe 

STRATEG/Obszary tematyczne/Edukacja i wychowanie 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Pojęcia z dziedziny edukacja 
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