
 

 

 

 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. 9(130). KOMPUTERY  W  SZKOŁACH  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  ORAZ  POLICEALNYCH  
W  ROKU  SZKOLNYM  2003/04  
PERSONAL  COMPUTERS  IN  SCHOOLS  FOR  CHILDREN  AND  YOUTH  AND  IN  
POST-SECONDARY  SCHOOLS  IN  2003/04  SCHOOL  YEAR 

Komputerya w szkołach  

Personal computersa in schools 

z liczby ogółem —
przeznaczone do 
użytku uczniów 

of grand total — used 
by pupils and youth SZKOŁY 

SCHOOLS 

Szkoły po-
siadające 
komputery 
w % danej 

grupy 
szkół 

Schools, 
which 

possess 
personal 

computers 
in % of 
a given 
group of 
schools  

Pracow- 
nie kom-
puterowe 

Computer 
labora- 
tories 

ogółem 

grand 
total 

w tym 
z dostę- 
pem do 
internetu 

of which 
with 

Internet 
access 

razem 

total 

w tym  
z dostę-
pem do 
internetu 

of which 
with 

internet 
access 

       

Podstawowe...................................................... 87,5 718 9873 6139 7503 4777 

Primary        

Gimnazja ........................................................... 76,4 420 6183 5060 4765 4218 

Lower secondary        
        

Ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne ............ 36,7 501 9737 7332 7450 6060 
Upper secondary (post-primary) and upper 

secondary       
zasadnicze (zawodowe) ................................. 13,9 29 511 359 374 272 
basic vocational       
licea ogólnokształcące ................................... 60,4 200 3705 2962 2865 2434 
general        
zawodowe b .................................................... 33,8 272 5521 4011 4211 3354 
vocational b       

Policealne c........................................................ 28,8 15 324 220 225 164 
Post-secondary c       

 

a W przypadku wspólnego użytkowania komputerów przez kilka szkół — wykazane tylko raz. b Łącznie z liceami profi-
lowanymi. c Dotyczy szkół działających w formie dziennej. 

a In case of commonly used computers by a few schools — presented only once. b Including specialized secondary 
schools. c It concerns schools of day education. 

 


