
  

 

Najważniejsze wnioski 
 Polska jest jednym z państw UE osiągającym najlepsze wyniki w 

dziedzinie wczesnego kończenia nauki i umiejętności 

podstawowych, lecz boryka się z problemami dotyczącymi nauczania 

umiejętności przekrojowych. Nowy rząd rozpoczął istotną reformę 

ustroju szkolnego.  

 W ostatnich latach uczestnictwo we wczesnej edukacji i opiece na 

dzieckiem znacznie się zwiększyło. Wyzwaniem pozostaje jednak 

jakość wychowania przedszkolnego, zwłaszcza dla dzieci poniżej 

trzeciego roku życia, przy czym nadal utrzymują się różnice między 

regionami pod względem dostępu do tych usług. Niedawna decyzja 

o podniesieniu wieku obowiązku szkolnego do lat siedmiu nie jest 

zgodna z wynikami międzynarodowych badań, w których 

podkreślono znaczenie wczesnego nauczania. 

 Liczba osób z wykształceniem wyższym jest wysoka, jednak jakość 

szkolnictwa wyższego i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy 

nadal stanowią wyzwanie. Rząd rozpoczął istotny proces konsultacji 

w sprawie przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego. 

 Jakość kształcenia i szkolenia zawodowego i ich adekwatność do 

potrzeb rynku pracy są wciąż ograniczone. Obecnie wdrażany jest 

nowy rodzaj kształcenia zawodowego. 

 Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie 

utrzymuje się na jednym z najniższych poziomów w UE, a poziom 

umiejętności podstawowych wśród dorosłych jest stosunkowo niski, 

zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych (ICT). Wprowadzenie zintegrowanego systemu 

kwalifikacji oraz krajowych ram kwalifikacji stanowi postęp. 

Główne wskaźniki 

 

2012 2015 2012 2015

5,7% 5,3% 12,7% 11,0%

39,1% 43,4% 36,0% 38,7%

78,4% 87,1% 93,2% 94,3%

10,6% : 17,8% :

14,4% : 22,1% :

9,0% : 16,6% :

73,3% 77,4% 75,9% 76,9%

4,5% 3,5% 9,2% 10,7%

Polska Średnia UE

Poziomy odniesienia dla ET 2020

Liczba osób z wykształceniem wyższym (w wieku 

30–34 lat)

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem (od wieku 4 lat do wieku, w 

którym rozpoczyna się obowiązek szkolny) (2011-2014)

Odsetek 15-latków mających braki w:

Czytaniu 

Matematyce 

Naukach 

przyrodniczych 

Osoby wcześnie kończące naukę w systemach 

kształcenia i szkolenia (w wieku 18–24 lat)

Wskaźnik zatrudnienia niedawnych absolwentów 

według wykształcenia (osoby w wieku 20–34 lat, 

które zakończyły edukację od 1 do 3 lat przed rokiem 

odniesienia)

Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez 

całe życie (w wieku 25–64 lat)
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