
W 2014 roku w województwie świętokrzyskim zamieszkiwało 
329 961 osób w wieku 0-24 lata stanowiąc 3,2 % dzieci i młodzieży 
całej Polski. 154 372 osoby to młodzież w wieku 15-24 lata.

Struktura dzieci i młodzieży województwa świętokrzyskiego 
według grup wieku w 2014 roku
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Młodzież w wieku 
15-24 lata stanowiła 
12,2% ludności 
województwa 
świętokrzyskiego 
w 2014 roku.

W 2014 r. w regionie świętokrzyskim  spośród osób 
do 19 lat związek małżeński zawarło 155 kobiet oraz 23 
mężczyzn, zaś w przedziale wiekowym  20 -24 lata było to 
2061 kobiet i 958 mężczyzn.

W tym samym okresie 
spośród osób do 24 roku życia 
104 kobiety i 26 mężczyzn  
rozwiodło się.

Dzieci urodzone przez młode matki
w regionie świętokrzyskim w 2014 roku

do lat 14 15 – 19 lat 20-24 lata
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Migracje zagraniczne na pobyt stały osób w wieku 0-24 lata 
w  regionie świętokrzyskim w 2014 roku

Urząd Statystyczny
w Kielcach

Więcej informacji na portalu informacyjnym  GUS 
http://stat.gov.pl oraz na stronie Urzędu 
Statystycznego w Kielcach http://kielce.stat.gov.pl/

Wymeldowania

Zameldowania

W 2014 roku wśród młodzieży 
świętokrzyskiej w wieku 15-24 lata 
przeważali chłopcy stanowiąc 51,2%, 
podobnie było w grupie dzieci 
i młodzieży w wieku 0-24 lata
gdzie chłopcy stanowili 51,3%.

71 % świętokrzyskich maturzystów w 2014 roku zdało  
egzamin dojrzałości.

W regionie świętokrzyskim 
w 2014 roku przeważająca część dzieci 
i młodzieży w wieku 0-24 lata  
zamieszkiwała wsie  - 60,2 %.
W miastach mieszkało niespełna 40 % 
dzieci i młodzieży całego 
województwa.
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