Edukacja i wychowanie

Education

1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
910, z późn. zm.), ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz ustawą z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity
Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Od 1 września 2017 r. rozpoczęto reformę systemu edukacji, która wprowadziła 8-letnią szkołę
podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz zlikwidowała gimnazja.
2. Prezentowane dane obejmują:
1) placówki wychowania przedszkolnego;
2) szkoły dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych:
a) podstawowe,
b) gimnazja,
c) ponadpodstawowe, w tym policealne;
3) uczelnie;
3. Uczelnie realizują kształcenie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Informacje z zakresu uczelni:
1) obejmują cudzoziemców studiujących w Polsce (w tym studiujący w jednostkach zamiejscowych polskich uczelni za
granicą);
2) nie obejmują Polaków studiujących za granicą (z wyjątkiem
osób studiujących w jednostkach zamiejscowych polskich
uczelni za granicą);
Studentów i absolwentów wykazano zgodnie z siedzibą poszczególnych uczelni łącznie z filiami i wydziałami zamiejscowymi.
4. Dane o nauczycielach, poza nauczycielami akademickimi,
dotyczą nauczycieli (łącznie z nauczycielami religii) zatrudnionych przy realizacji obowiązujących zajęć edukacyjnych, tj. bez
wychowawców świetlic, bibliotekarzy, prowadzących wyłącznie
zajęcia pozalekcyjne itp.
Dane o nauczycielach dotyczą pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
5. Studia podyplomowe – forma kształcenia, na którą są
przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej
pierwszego stopnia, prowadzona w uczelniach lub instytutach,
kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.
6. Studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia), prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni lub instytut, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje
drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego
stopnia.
7. Szkoła doktorska – zorganizowana forma kształcenia doktorantów, prowadzona przez uprawnione uczelnie i instytuty w co
najmniej 2 dyscyplinach, funkcjonująca od roku akademickiego
2019/20. Kształcenie przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
8. Dane dotyczące:
1) wychowania przedszkolnego oraz szkół (poza uczelniami)
podano według stanu na początku roku szkolnego; dane
o absolwentach – na koniec roku szkolnego;
2) uczelni – prezentuje się według stanu w dniu 31 grudnia (do
roku akademickiego 2017/18 – w dniu 30 listopada), studenci są wykazywani tyle razy, na ilu kierunkach studiują; dane
o absolwentach dotyczą osób, które uzyskały dyplomy ukończenia studiów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
9. Prezentowane informacje, z wyjątkiem danych o uczelniach, opracowano na podstawie systemu informacji oświatowej
administrowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Od roku
akademickiego 2017/18 dane o uczelniach, z wyjątkiem danych
o części uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe opracowano na podstawie Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on administrowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

1. The education system in Poland functions according to the
Act of 14 December 2016, Law on School Education (Journal of
Laws 2020 item 910, as amended), the Act of 7 September 1991
on the Education System (uniform text Journal of Laws 2020
item 1327) and the Act of 20 July 2018, Law on Higher Education
and Sciences (Journal of Laws item 1668, as amended). Since
1 September 2017, the new school system has been implemented, introducing 8-year primary school, 4-year general secondary
school, 5-year technical secondary school, 3-year stage I sectoral vocational school, 2-year stage II sectoral vocational school.
Lower secondary schools have been abolished.
2. The presented data include:
1) pre-primary establishments;
2) schools for children and youth and for adults:
a) primary schools,
b) lower secondary schools,
c) post-primary schools, of which post-secondary schools;
3) higher education institutions;
3. Higher education institutions provide full--time and part-time programmes of education. Data regarding higher education
institutions:
1) comprise foreigners studying in Poland (including students at
branch units of Polish higher education institutions operating
abroad);
2) do not include Poles studying abroad (with an exception of
persons at branch units of Polish higher education institutions operating abroad);
Data on students and graduates are given according to the seats of higher education institutions including their branches and
branch basic organisational units.
4. Data regarding teachers, excluding academic teachers,
concern teachers (including teachers of religion) employed to
implement compulsory educational programmes, i.e. excluding
day-room teachers and librarians conducting exclusively extracurricular activities, etc.
Data regarding teachers concern full-time and part-time paid
employees converted into full-time equivalents.
5. Non-degree postgraduate programmes – a level of education open to first cycle degree folders and provided by higher
education institutions or institutes, leading to the award of postgraduate qualifications.
6. Doctoral studies (third-cycle programmes), conferred by
an authorised academic unit of a higher education institution or
an institute, leading upon successful completion to the award of
a third cycle qualification.
7. Doctoral school – an organised form of doctoral education,
provided by authorised higher education institutions and institutes in at least 2 disciplines, operating from the 2019/20 academic
year. The education prepares students for the doctoral degree
and ends upon submitting the doctoral dissertation.
8. Data regarding:
1) pre-primary education and schools (excluding higher education
institutions) are given as of the beginning of the school year;
data concerning graduates – as of the end of the school year;
2) higher education institutions – are presented as of 31 December (until the 2017/18 academic year – as of 30 November), students are listed as many times as many courses they are enrolled in; data regarding graduates concern
persons who obtained higher education diplomas between
1 January and 31 December 2020.
9. The presented information, except for the data on higher
education institutions, has been compiled on the basis of the
Educational Information System administered by the Ministry of
Education and Science. Since the 2017/18 academic year, data
on higher education institutions, except for the data on some higher schools run by churches and other religious associations,
have been compiled on the basis of POL-on, the Integrated System of Information on Science and Higher Education, administered by the Ministry of Education and Science.

