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TABL. 5(123). KSZTAŁCENIE  OSÓB  ZE  SPECJA LNYMI  POTRZEBAMI  EDUKACYJNYMI  
 EDUCATION  FOR  PEOPLE  WITH  SPECIAL  EDUCATIONAL  NEEDS   

2004/05 2005/06 2004/05 
WYSZCZEGÓLNIENIE uczniowie 

pupils and students 
absolwenci 
graduates 

SPECIFICATION 

     
Szkoły podstawowe .....................  6586 6072 904 Primary schools 

w tym specjalne.........................  3419 3253 615 of which special 
Szkoły specjalne przysposabiają-

ce do pracy na podbudowie 
programowej VIII klasy szkoły 
podstawowej..............................  257 20 81 

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

Gimnazja .....................................   5411 5340 1335 Lower secondary schools 

w tym specjalne.........................  3531 3490 953 of which special 

Szkoły ponadpodstawowe............  133 8 24 
Upper secondary (post-primary) 

schools 
zasadnicze (zawodowe) ............  26 - - basic vocational 
  w tym specjalne.......................  26 - -   of which special schools 
licea ogólnokształcące ..............  30 - - general 
   w tym specjalne......................  19 - -   of which special schools 
średnie zawodowe.....................  77 8 24 secondary vocational 

Szkoły ponadgimnazjalne.............  2738 2904 712 Upper secondary schools 
zasadnicze zawodowe ..............  1826 1709 532 basic vocational 
  w tym specjalne.......................  1701 1629 518   of which special schools 
licea ogólnokształcące ..............  421 483 123 general 
  w tym specjalne.......................  51 102 18   of which special schools 
licea profilowane........................  309 218 57 specialized 
  w tym specjalne.......................  33 29 9   of which special schools 

technika .....................................  177 173 - technical 
  w tym specjalne.......................  58 71 -   of which special schools 
technika uzupełniające ..............  2 6 - supplementary technical 
artystyczne ................................  3 5 - art 
specjalne szkoły przysposabia-

jące do pracy ..........................  - 310 - special job-training schools 
Szkoły policealne .........................  8 28 1 Post-secondary schools 
  w tym specjalne..........................  - 8 -   of which special schools 

 

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. 

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. 

 

TABL. 6(124). SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE, MŁODZIE ŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE, 
MŁODZIEŻOWE  OŚRODKI  SOCJOTERAPII ORAZ OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE  

 Stan w dniu 31 X 
 SPECIAL  EDUCATIONAL  CENTRES, YOUTH EDUCATION CENTRES, YOUTH SOCIAL THERAPY 

CENTRES  AND REHABILITATION-EDUCATION CENTRES  
 As of 31 X 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2004 2005 SPECIFICATION 

SPECJALNE  OŚRODKI  SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 
a 

SPECIAL  EDUCATIONAL  CENTRES 
a
 

Ośrodki ................................................  53 55 55 Centres 
Miejsca ................................................  3686 3501 3510 Places 
Wychowankowie .................................  3063 3108 3091 Residents 

w tym:    of which: 
niewidomi i słabo widzący ..............  132 96 116 blind and sight impaired 
niesłyszący i słabo słyszący ...........  246 257 218 deaf and hearing impaired 
przewlekle chorzy ...........................  41 9 39 chronically ill 
z niepełnosprawnością ruchową ....  49 64 76 motor-skill impaired 
z upośledzeniem umysłowym ........  1618 1448 1400 mentally disabled 
zagrożeni niedostosowaniem spo-

łecznym ......................................  690 765 805 socially maladjusted 
 

a Łącznie ze specjalnymi ośrodkami wychowawczymi (w 2004 r. 9 ośrodków z 351 wychowankami; w 2005 r. – 9 ośrodków z 354 wycho-
wankami). 

a Including special educational centres (in 2004 were 9 centres with 351 residents; in 2005 – 9 centres with 354 residents). 


