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podstawowe 26222 8,2%

wychowanie 
przedszkolne

Wzrost / spadek w stosunku do 2013 r.

bW edukacji  w koñcu 2014 r. pracowa³o 166809 osób, 

tj. o  w stosunku do 2013 r.5,5% wiêcej

Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto 
bw edukacji  w 2014 r. wynios³o 4167,36 z³ 

i by³o o  w stosunku do 2013 r.2,4% wy¿sze

Docenci
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Wyk³adowcy
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Pozostali
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a  
Nauczyciele wed³ug  

stopnia awansu zawodowego

 
Nauczyciele akademiccy wed³ug  

zajmowanego stanowiska

43,0%43,0%

Liczba uczniów/studentów
na 1 nauczyciela

Typy szkó³:

Nauczyciele 

69,7%69,7%

69,6%69,6%

76,7%76,7%

87,7%87,7%

99,0%99,0%

16,6

34,0

13,6

11,0

13,0

12,7 2,4%15333

cBezrobotni nauczyciele  
w powiatowych urzêdach pracy w koñcu 2014 r.:

zarejestrowani 

– akademiccy – 45

– kszta³cenia zawodowego – 79

– gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych – 1084

– szkó³ podstawowych i specjaliœci do spraw 

   wychowania ma³ego dziecka – 746

Mê¿czyŸni Kobiety

� r ó d ³ o: dane – z wyj¹tkiem szkó³ wy¿szych oraz informacji o pracuj¹cych, przeciêtnym miesiêcznym wynagrodzeniu brutto i bezrobotnych – Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

    b Obejmuje wychowanie przedszkolne, szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne, szko³y policealne, 
szko³y wy¿sze, pozaszkolne formy edukacji, dzia³alnoœæ wspomagaj¹c¹ edukacjê. c Poprzednio pracuj¹cy.

a Bez nauczycieli w szko³ach wy¿szych. 

U w a g a. Stan na pocz¹tku roku szkolnego/akademickiego 2014/2015. Nauczycieli w szko³ach wy¿szych wykazano zgodnie z siedzib¹ szko³y (³¹cznie z filiami); 
bez szkó³ resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnêtrznych. Nauczycieli wykazano w przeliczeniu na etaty.

Bez stopnia awansu
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Wzrost / spadek w stosunku do 2013 r.

8,3%

Sta¿yœci

6,4%

Kontraktowi
23,9%

Mianowani
29,7%

Dyplomowani
33,1%

Bez stopnia awansu

6,9%

� r ó d ³ o: dane – z wyj¹tkiem szkó³ wy¿szych oraz informacji o pracuj¹cych i przeciêtnym miesiêcznym wynagrodzeniu brutto – Ministerstwa Edukacji Narodowej.

    b Obejmuje wychowanie przedszkolne, szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne, szko³y policealne, 
szko³y wy¿sze, pozaszkolne formy edukacji, dzia³alnoœæ wspomagaj¹c¹ edukacjê. 

a Bez nauczycieli w szko³ach wy¿szych. 

U w a g a. Stan na pocz¹tku roku szkolnego/akademickiego 2014/2015. Nauczycieli w szko³ach wy¿szych wykazano zgodnie z siedzib¹ szko³y (³¹cznie z filiami); 
bez szkó³ resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnêtrznych. Nauczycieli wykazano w przeliczeniu na etaty.

bW edukacji  w koñcu 2014 r. pracowa³y 76804 osoby, 

tj. o  w stosunku do 2013 r.7,4% wiêcej

Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto 
bw edukacji  w 2014 r. wynios³o 4505,37 z³ 

i by³o o  w stosunku do 2013 r.3,5% wy¿sze
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przedszkolne

43,1%43,1%

Typy szkó³:
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a  
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Mê¿czyŸni Kobiety
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