
 

 

 

 Uwaga do tablic 
1. Uczniów i absolwentów w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży podaje się od roku szkolnego 2002/03 łącz-

nie z uczniami i absolwentami oddziałów tych szkół będących w strukturze szkół ponadgimnazjalnych. 
2. Uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych podaje się łącznie z uczniami oddziałów tych szkół będą-

cych w strukturze szkół ponadpodstawowych. 

Note to the tables 
1. Students and graduates of upper secondary (post-primary) schools for youth were given since 2002/03 school year, 

including students and graduates of divisions of these schools in the structure of upper secondary schools. 
2. Students in upper secondary schools for adults are given together with students of divisions of these schools in the 

structure of upper secondary (post-primary) schools. 
 

TABL. 5(126). KSZTAŁCENIE  OSÓB  ZE  SPECJALNYMI  POTRZEBAMI  EDUKACYJNYMI  
EDUCATION  FOR  PEOPLE  WITH  SPECIAL  EDUCATIONAL  NEEDS   

2002/03 2003/04 2002/03 2003/04 

WYSZCZEGÓLNIENIE uczniowie 

pupils and students 

absolwenci 

graduates 

SPECIFICATION 

      

Szkoły podstawowe .....................  8090 6609 1170 . Primary schools 

w tym specjalne.........................  3629 3651 657 . of which special 

Szkoły specjalne przysposabiają-
ce do pracy na podbudowie 
programowej VIII klasy szkoły 
podstawowej..............................  146 188 55 . 

Special job-training schools based 
on the programme of 8th grade 
of primary school 

Gimnazja .....................................   6038 5425a 1469 . Lower secondary schools 

w tym specjalne.........................  3403 3558 983 . of which special 

Szkoły ponadpodstawowe............  1967 643 1030 . 
Upper secondary (post-primary) 

schools 

w tym specjalne.........................  940 158 732 . of which special 

Szkoły ponadgimnazjalne.............  1193 2165 x x Upper secondary schools 

w tym specjalne.........................  749 1440 x x of which special 

Szkoły policealne .........................  2 14 - - Post-secondary schools 
 

a  W tym 8 uczniów w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy na podbudowie programowej VI klasy szkoły 
podstawowej.  

U w a g a. Kształcenie odbywa się w szkołach (ogólnodostępnych, w których tworzone są oddziały specjalne lub klasy 
m.in. integracyjne lub ogólnodostępne) oraz w funkcjonujących samodzielnie szkołach specjalnych. 

a Of which 8  pupils  in special job-training schools based on the programme of 6th grade of primary school. 
N o t e. Education occurs in mainstream schools (in which special sections or classes integration or mainstream are 

established among others) as well as in special schools operating independently. 


