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Opracowanie sygnalne 

Przedszkola w Kujawsko-Pomorskim 

 

 Według stanu w końcu września 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim 

działalność edukacyjną prowadziło 1040 placówek wychowania przedszkolnego,  

tj. o 15 mniej niż przed rokiem, ale o 103 więcej niż w końcu września 2010 r.  

 W 2015 r. ponad połowa 

placówek wychowania przedszkolnego 

w województwie zlokalizowana była na 

wsi (54,2% ogółu). W skali roku ich 

liczba zmalała o 14 jednostek, natomiast 

w odniesieniu do 2010 r. wzrosła o 9.  

W przypadku placówek funkcjonujących  

w miastach, w skali roku stan zmalał  

o 1 placówkę, a w porównaniu  

z początkiem roku szkolnego 2010/2011 

wzrósł o 94 jednostki. 

 

Dane z 2015 r. wskazują, że wszystkie placówki wychowania przedszkolnego 

dysponowały 50,5 tys. miejscami, tj. więcej o 0,9% niż przed rokiem i o 28,5% więcej niż  

w roku szkolnym 2010/2011. Wzrost liczby miejsc odnotowano zarówno w miastach, jak i na 

wsi, w porównaniu ze stanem sprzed pięciu lat wzrost wyniósł odpowiednio 23,1% i 51,1%.  

Z ogólnej liczby miejsc większość (77,3%) znajdowała się w miastach.  

 W roku szkolnym 2015/2016 w ramach systemu oświaty wychowaniem 

przedszkolnym w województwie kujawsko-pomorskim objętych było 55,8 tys. dzieci,  

tj. o 5,8 tys. mniej niż w poprzednim roku szkolnym, ale o 4,0 tys. więcej niż w roku 

szkolnym 2010/2011. 

 Na 100 miejsc w przedszkolach przypadało średnio 86 dzieci, przy czym  

w miastach 86, na wsi 85. Przed rokiem średnio 92 (tyle samo w miastach i na wsi),  

a w roku szkolnym 2010/2011 w województwie, jak i w miastach 100, a na wsi 101.  

W Kujawsko-Pomorskim w analizowanym roku szkolnym było o 6,8 tys. dzieci  

w przedszkolach mniej niż miejsc (przed rokiem o 3,8 tys. mniej, a w roku szkolnym 

2010/2011 sytuacji była odmienna – było o 0,1 tys. dzieci więcej niż miejsc). 
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Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 
Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker 
tel. 52 36 69 349 
e-mail: K.Hunker@stat.gov.pl 
 

 

 

Więcej informacji m.in. na temat przedszkoli w województwie kujawsko-pomorskim znajdą 

Państwo w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Edukacja i wychowanie w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2015/2016. 

Wychowanie przedszkolne,  

które zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ 
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