
 

 

 

 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. 6(127). SPECJALNE  OŚRODKI  SZKOLNO-WYCHOWAWCZE  I  OŚRODKI   
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 
Stan w dniu 31 X 
SPECIAL  EDUCATIONAL  CENTRES  AND  REHABILITATION-EDUCATION   
CENTRES 
As of 31 X 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2002 2003 SPECIFICATION 

SPECJALNE  OŚRODKI  SZKOLNO-WYCHOWAWCZE a 

SPECIAL  EDUCATIONAL  CENTRES a 

Ośrodki ................................................  53 54 55 Centres 

Miejsca ................................................  3686 3520 3505 Places 

Wychowankowie .................................  3063 3003 3024 Residents 

w tym:    of which: 

niewidomi i słabo widzący ..............  132 74 65 blind and sight impaired 

niesłyszący i słabo słyszący ...........  246 233 216 deaf and hearing impaired 

przewlekle chorzy ...........................  41 25 6 chronically ill 

z niepełnosprawnością ruchową ....  49 73 61 motor-skill impaired 

z upośledzeniem umysłowym ........  1618 1440 1519 mentally disabled 

zagrożeni niedostosowaniem spo-
łecznym .....................................  690 733 721 socially maladjusted 

 

OŚRODKI  REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE b 

REHABILITATION-EDUCATION  CENTRESb 

Ośrodki ................................................  5 6 6 Centres 

Miejsca ................................................  62 182 187 Places 

Wychowankowie .................................  180 258 267 Residents 

w tym:    of which: 

z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu głębokim ....................  88 125 129 mental retardation-profound 

z autyzmem c...................................  - 14 - with autism c 

z zaburzeniami sprzężonymi ..........  92 119 124 associated with defects 
 

a Łącznie ze specjalnymi ośrodkami wychowawczymi (w 2003 r. 7 ośrodków z 308 wychowankami). 
b Do 2002 r. określane jako ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze. c W latach 2002 i 2003 część ośrodków udzielało 

tylko porady w zakresie autyzmu. 
a Including special educational centres (in 2003 were 7 centres with 308 residents). 

 c In 2002 and 2003 a part of the centres provided only consultations related to autism. 
th care institutions were not included.  


