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sSTARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA



Regularnie spada liczba osób wieku produkcyjnym, czyli mieszkańców zdolnych do pracy i zakładania rodziny – aż o 18,16% od 1998 r.

Jeszcze dynamiczniej maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym – z tą grupą związana jest tzw. „nadzieja” demograficzna. 
W tej grupie spadek wynosi prawie 50%.













Do 2027 roku liczba uczniów w starachowickich szkołach podstawowych zmniejszy się o 

489 dzieci tj. spadek o 15 %. 

Obecnie liczba dzieci w szkołach wynosi 3 209, a w roku 2027 będzie wynosić 2 720. 

Oznacza to, że na przestrzeni 7 najbliższych lat „zniknie” jedna większa” szkoła.

lp. rok szkolny prognozowana liczba uczniów

1. 2020/2021 3175

spadek o 15%

2. 2021/2022 3150

3. 2022/2023 2965

4. 2023/2024 2760

5. 2024/2025 2880

6. 2025/2026 2805

7. 2026/2027 2720



Lp.

Szkoła 

Podstawowa

Liczba uczniów

rok szkolny  

219/2020

Prognozowana liczba 

uczniów rok 2027

Spadek/Wzro

st
1.

SP 1 291 306 + 5%
2.

SP 2 109 114 + 4%
3.

SP 6 219 203 - 7%
4.

SP 9 540 479 - 11%
5.

SP 10 508 385 - 25%
6.

SP 11 440 360 - 18 %
7.

SP 12 534 407 - 23%
8.

SP 13 571 527 - 7%



Szkoła Liczba zdających Średni wynik Liczba uczniów w szkole

1. Szkoła Podstawowa nr 12 63 72,00% 534

2. Szkoła Podstawowa nr 1 40 66,00% 291

3. Szkoła Podstawowa nr 6 19 64,00% 219

4. Szkoła Podstawowa nr 9 69 59,00% 540

5. Szkoła Podstawowa nr 10 51 59,00% 508

6. Szkoła Podstawowa nr 11 43 58,00% 440

7. Szkoła Podstawowa nr 13 58 57,00% 571

8. Szkoła Podstawowa nr 2 12 55,00% 108

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uzyskane przez 
uczniów w poszczególnych szkołach.



Wyszczególnienie Wynik egzaminu

Starachowice 62,00%

Woj. świętokrzyskie 63,00%

Kraj 63,00%

Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 63,00%

• Do egzaminu ósmoklasisty
w 2019 roku przystąpiło 355 
uczniów. 

• Średni wynik naszych uczniów
wyniósł 62% punktów
możliwych do zdobycia.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty



Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
na tle miast z Grupy Porównawczej

• j. polski • matematyka j. angielski



Egzamin Gimnazjalny

Wyszczególnienie Wynik egzaminu

Starachowice 51,00%

Woj. świętokrzyskie 50,00%

Kraj 53,00%

Miasta od 20 tys. do 100 tys. 

mieszkańców
55,00%

W 2019 Średni wynik naszych uczniów 

wyniósł 51% punktów i był wyższy od 

średniej wojewódzkiej i niższy od średniej 

krajowej i w miastach od 20 tys. do 100 tys. 

mieszkańców.



Egzamin Gimnazjalny – j. polski, historia, wos

Wyszczególnienie Wynik egzaminu

Starachowice język polski                      61,00%

historia z wos 55,00%

Woj. świętokrzyskie
język polski 63,00%

historia z wos 58,00%

Kraj
język polski 63,00%

historia z wos 59,00%

Miasta od 20 tys. do 100 tys. 

mieszkańców

język polski 63,00%

historia z wos 59,00%

W 2019 roku do egzaminu gimnazjalnego 

w części humanistycznej i matematyczno-

przyrodnicznej przystąpiło 362 uczniów.

Zarówno z języka polskiego jak i z historii 

z wos średni wynik uzyskany przez uczniów 

starachowickich gimnazjów był niższy od 

średniego wyniku w woj. świętokrzyskim, w 

kraju i w miastach od 20 tys. do 100 tys. 

mieszkańców.



Egzamin Maturalny

W 2019 r. Starachowice odnotowały jeden z najniższych wskaźników zdawalności egzaminu maturalnego 
spośród miast grupy porównawczej, natomiast notują najwyższą dynamikę wzrostu zdawalności. Na przestrzeni 

lat od 2014 roku zdawalność egzaminów maturalnych w Starachowicach wychodzi najsłabiej ze wszystkich 
miast grupy porównawczej.



Edukacja ponadpodstawowa

W latach 2016-2020 portal „Perspektywy” tradycyjnie publikował rankingi oceniające licea ogólnokształcące
w naszym kraju. Zgodnie z postanowieniem powołanej w tym celu Kapituły, licea oceniane były za pomocą
trzech kryteriów. Punktem wyjścia rankingów oceniających te licea są: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki
matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W tak powstałych
zestawieniach zostają zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Ranking
wyłania najlepsze 500 liceów ogólnokształcących w kraju.

• W 2016 i 2017 roku w rankingu nie ma żadnego starachowickiego liceum.
• Starachowickie liceum powraca na ogólnopolską edukacyjną mapę „Perspektyw” w 2018 roku. To właśnie 

wtedy w rankingu ogólnopolskim 322. miejsce zajmuje już I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki. 

• W edycji 2019 – I LO zanotowało spadek na 426. miejsce, 
• W 2020 w Rankingu Najlepszych Liceów jest I LO zajmuje 417. pozycję, a na 494. miejscu sklasyfikowane 

zostało II LO im. Stanisława Staszica.



Edukacja ponadpodstawowa
Ostrowiec Świętokrzyski może pochwalić się
coroczną obecnością w tym rankingu dwóch lub
trzech ostrowieckich liceów:

• W 2017 roku na 236. miejscu plasuje się LO nr II im. 
Joachima Chreptowicza, w 2018 roku zajmuje 214. 
miejsce, w 2019 roku notuje awans na miejsce 115., a w 
ubiegłorocznej edycji ostrowieckie liceum zostaje 
sklasyfikowane na 188. miejscu. 

• W 2020 znakomity debiut w rankingu zanotowało inne 
liceum z Ostrowca Świętokrzyskiego 43. miejsce w tym 
zestawieniu zajęło wówczas Niepubliczne Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego. Był to 
jednocześnie najlepszy wynik reprezentanta „Trójmiasta 
nad Kamienną” w edycjach 2017-2020. 

Skarżysko-Kamienna może pochwalić się
dwukrotną obecnością w zestawieniu:

• 2017 rok, 382 miejsce - I Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego.

• 2020 rok 360 miejsce - I Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego.





MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 

Ilość

lokali

Powierzchnia

użytkowa 

w m2

Ilość osób

zamieszkujących

Liczba lokali

z zadłużeniem

1. Lokale komunalne  położone w

budynkach stanowiących

własność Gminy Starachowice
169 7.201,55 401 67

2. Lokale socjalne  położone w

budynkach stanowiących

własność Gminy Starachowice
194 6.070,26 439 110

3. Lokale komunalne położone w 

budynkach wspólnot 

mieszkaniowych z udziałem Gminy
388 14.557,06 976 253

4. Lokale socjalne położone w 

budynkach wspólnot 

mieszkaniowych z udziałem Gminy
67 1.410,06 113 47

suma 818 29.238,93 1929 477

Gmina Starachowice dysponuje 818 
lokalami mieszkalnymi.

557 to lokale stanowiące zasób 
komunalny a 261 to lokale stanowiące 
zasób socjalny gminy. 

Zasób mieszkaniowy gminy stanowi 
5 % wszystkich mieszkań w 
Starachowicach. Szczegółowe dane 
dotyczące zasobu mieszkaniowego 
gminy przedstawia tabela.



Wieloletnie obserwacje oraz twarde dane statystyczne pokazują, że obecna polityka
mieszkaniowa gminy nie zmienia znacząco sytuacji życiowej najemców mieszkań socjalnych
i komunalnych. Trudno zaobserwować korelację pomiędzy uzyskaniem mieszkania a
wzrostem aktywności zawodowej czy społecznej.

Potwierdzeniem powyższej tezy jest chociażby poziom zadłużenia najemców, który sięga
58,3%, z czego 19,1% to najemcy socjalni. Sumaryczna kwota zadłużenia wszystkich
najemców zasobu mieszkaniowego gminy sięga 8 146 015, 03 zł, (stan na 31.12.2019) a
wskaźnik ściągalności czynszu za w 2019 roku wynosił 73,7 %.

Z powodu dłużników gmina każdego roku traci wpływy na poziomie ok 700 000 zł.





Pomimo postępującej depopulacji miasta zapotrzebowanie na lokale socjalne i komunalne znacznie

przewyższa możliwości lokalowe gminy. Gmina odzyskuje mieszkania właściwie jedynie w chwili śmierci

najemcy, o ile wykluczona jest możliwość dziedziczenia lokalu, eksmisji lub w przypadku wykrycia, że

najemca dysponuje innym lokalem mieszkalnym. Średniorocznie Gmina odzyskuje 25 – 35 lokali, z czego

większość wymaga kapitalnego remontu, często zdarza się również, że nakład finansowy na remont jest

na granicy lub przekracza wartość mieszkania.

W 2020 roku łącznie 450 osób ubiega się o najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. Do tego

należy doliczyć osoby opuszczające domy dziecka i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, osoby, które

należy relokować gdyż stan techniczny budynków wymaga pilnych remontów czy osoby oczekujące na

eksmisje. Z powodu braku wolnych lokali mieszkalnych Gmina nie zrealizowała dotychczas list

mieszkaniowych z 2007 i 2017 roku, gdzie na przydział mieszkania oczekuje obecnie 23 Mieszkańców, z

czego 11 osób oczekuje na mieszkanie socjalne a 12 na komunalne.





















67% mieszkańców pozytywnie ocenia ofertę 
kulturalną w mieście



73% mieszkańców pozytywnie ocenia dostępność do 
obiektów sportu i rekreacji



W 2019 r. udzielono 4475 noclegów turystom 
zagranicznym






























































