
EDUKACJA
w województwie ma�opolskim

woj. ma�opolskie

2017/18

157
uczniów przypada�o na 1 szko�� 
podstawow� w roku szkolnym 
2017/2018 w województwie ma�o-
polskim.

Dane za rok szkolny 2017/2018; przy publikacji prosimy powo�a� si� na �ród�o.
Opracowanie w�asne na podstawie  danych Systemu Informacji O�wiatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

13,4%
szkó� ponadgimnazjalnych, do 
których ucz�szczali uczniowie 
w roku szkolnym 2017/2018 
w województwie ma�opolskim 
zlokalizowanych by�o na wsi.

Szko�y podstawowe w 2017 r.
stan w dniu 30 IX

aUczniowie szkó� podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
stan w dniu 30 IX
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Liczba szkó� podstawowych

Przeci�tna liczba uczniów 
przypadaj�cych
na 1 szko�� podstawow�

139

a  Zasadnicze szko�y  zawodowe ( ��cznie  ze  specjalnymi szko�ami 
przysposabiaj�cymi do pracy), licea ogólnokszta�c�ce, uzupe�niaj�ce licea 
ogólnokszta�c�ce oraz licea profilowane (do roku szkolnego 2013/2014), 

technika, technika uzupe�niaj�ce (do roku szkolnego 2014/2015), 
ogólnokszta�c�ce szko�y artystyczne daj�ce uprawnienia zawodowe, szko�y 
bran�owe (od roku szkolnego 2017/2018).
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EDUKACJA
w województwie ma�opolskim w 2017/18 r.

bAbsolwenci wybranych typów szkó� ponadgimnazjalnych

dUczestnicy zaj�� pozalekcyjnych w liceach ogólnokszta�c�cych  w 2017 r. 
stan w dniu 30 IX

 ePlacówki wychowania przedszkolnego  w 2017 r.
stan w dniu 30 IX

21,1 tys.
uczniów liceów ogólnokszta�-
c�cych ucz�szcza�o na zaj�cia 
dodatkowe w województwie 
ma�opolskim w roku szkolnym 
2017/2018.

17,3 tys.
absolwentów szkó� ponadgimna-
zjalnych w województwie ma�o-
polskim w roku szkolnym 2016/17 
stanowi�y kobiety.

129,0 tys.
dzieci ucz�szcza�o do placówek 
wychowania przedszkolnego 
w województwie ma�opolskim 
w roku szkolnym 2017/2018.
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b Dane za rok szkolny 2016/2017.
c ��cznie ze specjalnymi szko�ami przysposabiaj�cymi do pracy.

d ��cznie z liceami specjalnymi. 
e Bez zespo�ów wychowania przedszkolnego.
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Dane za rok szkolny 2017/2018; przy publikacji prosimy powo�a� si� na �ród�o.
Opracowanie w�asne na podstawie  danych Systemu Informacji O�wiatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.


