
Czy wiesz, że w województwie dolnośląskim:

75% dzieci w wieku 
3-5 lat było objętych 
w y c h o w a n i e m  
przedszkolnym?

blisko ¼ studentów 
wybrała wyższe szkoły 
techniczne?

DZIEŃ  EDUKACJI 
NARODOWEJ

Urząd  Statystyczny

we Wrocławiu

współczynnik skolaryzacji wyniósł 
w szkołach podstawowych 92,86% 
(w Polsce 94,50%), a w gimnazjalnych 
90,56% (w Polsce 92,57%)?
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Liczba przedszkoli i dzieci w przedszkolach
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Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem przedszkolnym
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Placówki edukacyjne w 2013 r.

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Stefan Żeromski

miasta

wieś

W 2013 r. działało 
1436 placówek wychowania 

przedszkolnego 
(więcej o 7,8% niż w 2012 r.), 

do których uczęszczało 94,3 tys. 
dzieci (wzrost o 6,7%).

W porównaniu do poprzedniego roku 
najbardziej wzrosła liczba punktów 

przedszkolnych - w 2013 r. było ich 250, 
podczas gdy rok wcześniej - 185 

(wzrost o 35,1%).

W przedszkolach na 100 miejsc 
przypadało 95 dzieci 
(przed rokiem 97).

Ponad 96% szkół podstawowych i ponad 83% gimnazjów 
(dla dzieci i młodzieży, bez specjalnych) 

było wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu.

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

zasadnicze zawodowe

licea ogólnokształcące

uzupełniające licea ogólnokształcące

licea profilowane

technika

technika uzupełniające

aogólnokształcące szkoły artystyczne  

szkoły specjalne przysposabiające do pracy

Szkoły policealne

Szkoły wyższe

508 77,6 tys.

682 103,2 tys.

145 12,9 tys.

282 51,0 tys.

20 0,4, tys

134 36,1 tys.

191 20,8 tys.

35 141,7 tys.

23 0,4 tys.

25 0,8 tys.

7 0,7 tys.

46 0,7 tys.

787 147,5 tys.

Liczba: placówek uczniów

a Dające uprawnienia zawodowe.
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Więcej informacji można znaleźć w publikacjach US Wrocław dostępnych pod adresem: wroclaw.stat.gov.plWięcej informacji można znaleźć w publikacjach US Wrocław dostępnych pod adresem: wroclaw.stat.gov.pl

aUdział obowiązkowo uczących się języka angielskiego w ogólnej liczbie   
uczących się obowiązkowo języka obcego w szkołach podstawowych w 2013 r.
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Średnie wyniki uczniów na egzaminie 
gimnazjalnym były niższe niż przeciętnie 
w kraju:
       đ język polski 96,77% średniej krajowej
       đ wiedza o społeczeństwie 98,28%
       đ matematyka 95,83%
       đ przedmioty przyrodnicze 98,31%.

Struktura uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych wedlug zawodów w 2013 r.
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    a Uczniowie wykazywani tyle razy  na ile języków uczęszczają.  b Wskaźnik liczony jako udział absolwentów otrzymujących świadectwo dojrzałości do liczby absolwentów przystępujących do egzaminu. Dane z SIO, łącznie ze szkołami 
specjalnymi i szkołami dla dorosłych. 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

18,5%

24,3%

7,6% 12,4% 3,3%
3,8%

2,8%
1,3% 0,5%

25,5%

Struktura studentów według typów szkół w 2013 r.
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Wyższe szkoły teologiczne Pozostałe szkoły wyższe
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