
 

 

 

 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. 10(131). WYCHOWANIE  POZASZKOLNE 
Stan  w  dniu  31  X 
EXTRACURRICULAR  EDUCATION 
As  of  31  X 

Uczestnicy stałych i okresowych form zajęć a 

Participants of permanent and temporary forms of pursuits a 
RODZAJE  PLACÓWEK 

KIND  OF  INSTITUTIONS 

Placówki  
Institu-
tions ogółem 

total 

artysty-
cznych 

arts 

technicz-
nych 

technical 

nauko-
wych 

science 

sporto-
wych 
sports 

innych 
other 

        

O G Ó Ł E M ................................. 2000 18 18473 6069 1243 2848 5745 2568 
T O T A L 2002 16 34068 10037 1106 2225 16275 4425 
 2003 16 34102 12947 727 2517 14704 3207 
Pałace młodzieży ...................................  1 1968 636 180 756 168 228 
Youth centres        
Młodzieżowe domy kultury .....................  10 20086 12286 547 1741 2533 2979 
Youth community centres        
Ogniska pracy pozaszkolnej ...................  1 87 25 - 20 42 - 
Extracurricular interest groups        
Międzyszkolne ośrodki sportowe ............  4 11961 - - - 11961 - 
Inter-school sports centres        

 

a Biorący systematyczny udział w pracy kół w okresie od 1 XI roku poprzedzającego rok badany do 31 X roku badanego. 
a Systematic participation in extracurricular activities in period from 1 XI of the year preceding the surveyed year to  

31 X of the surveyed year. 


