
 

 

 

 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. 12(133). GIMNAZJA  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  (bez  szkół  specjalnych) 
LOWER SECONDARY  SCHOOLS  FOR  CHILDREN  AND  YOUTH  (excluding  special  
schools) 

2000/01 2002/03 2003/04 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
ogółem 

total 

miasta 

urban 
area 

wieś 

rural 
area 

ogółem 

total 

miasta 

urban 
area 

wieś 

rural 
area 

ogółem 

total 

miasta 

urban 
area 

wieś 

rural 
area 

          

Gimnazja............................  359 231 128 363 239 124 370 242 128 
Lower secondary          
     w tym szkoły: 

  of which schools:          
  sportowe i mistrzostwa 

  sportowego....................  4 4 - 4 4 - 4 4 - 
   sports and athletic          

   przysposabiające  
   do pracya ......................  1 1 - 1 1 - 9 9 - 

   job-traininga          
Pomieszczenia szkolne......  3973 3183 790 4830 3755 1075 4896 3783 1113 
Classrooms          
Oddziały .............................  3354 2641 713 4693 3687 1006 4559 3555 1004 
Sections          

Uczniowie...........................  84426 68010 16416 119596 96226 23370 116512 92816 23696 
Pupils          
            w tym I klasa ..........  42391 34017 8374 39678 31932 7746 39172 31036 8136 
            of which 1st grade          
         w tym kobiety ............  41276 33307 7969 57881 46619 11262 56482 45073 11409 
         of which females          
      w tym szkoły:          
      of which schools:          
  sportowe i mistrzostwa 

  sportowego....................  455 455 - 694 694 - 718 718 - 
   sports and athletic          
   przysposabiające  

   do pracya ......................  29 29 - 152 152 - 3428 3428 - 
   job-traininga          
Absolwenci .........................  x x x 39322 31384 7938 . . . 
Graduates          
         w tym kobiety ............  x x x 19386 15459 3927 . . . 
         of which females          
      w tym szkoły:          
      of which schools:          
  sportowe i mistrzostwa 

  sportowego....................  x x x 221 221 - . . . 
   sports and athletic          
   przysposabiające  

   do pracya ......................  x x x 1174 1174 - . . . 
   job-traininga          

 
a Na podbudowie programowej VI klasy szkoły podstawowej.  
a Base on 6th grade primary school.  



 

 

 

TABL. 12(133). GIMNAZJA  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  (bez  szkół  specjalnych) (dok.) 
LOWER SECONDARY  SCHOOLS  FOR  CHILDREN  AND  YOUTH  (excluding  special  
schools) (cont.) 

2000/01 2002/03 2003/04 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
ogółem 

total 

miasta 

urban 
area 

wieś 

rural 
area 

ogółem 

total 

miasta 

urban 
area 

wieś 

rural 
area 

ogółem 

total 

miasta 

urban 
area 

wieś 

rural 
area 

          

Liczba uczniów na:          
Number of pupils per:          
   1 szkołę ...........................  235 294 128 329 403 188 315 384 185 
   school          
   1 pomieszczenie szkolne 21 21 21 25 26 22 24 25 21 
   classroom          
   1 oddział..........................  25 23 23 25 26 23 26 26 24 
   section          

 


