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TABL. 5(133). KSZTAŁCENIE  OSÓB  ZE  SPECJALNYMI  POTRZEBAMI  EDUKACYJNYMI  
 EDUCATION  FOR  PEOPLE  WITH  SPECIAL  EDUCATIONAL  NEEDS   

2006/07 2007/08 2006/07 
WYSZCZEGÓLNIENIE uczniowie 

pupils and students 
absolwenci 
graduates 

SPECIFICATION 

     

Szkoły podstawowe .....................  5489 4531 930 Primary schools 

w tym specjalne.........................  2898 2528 601 of which special 

Gimnazja .....................................   5097 4490 1407 Lower secondary schools 

w tym specjalne.........................  3428 3214 1050 of which special 

Szkoły ponadgimnazjalne.............  2851 2756 587 Upper secondary schools 

zasadnicze zawodowe ..............  1593 1534 400 basic vocational 

  w tym specjalne.......................  1531 1451 392   of which special schools 

licea ogólnokształcące ..............  469 380 67 general 

  w tym specjalne.......................  112 128 40   of which special schools 

licea profilowane........................  162 119 16 specialized 

  w tym specjalne.......................  32 31 -   of which special schools 

technika.....................................  161 140 18 technical 

  w tym specjalne 74 53 10   of which special schools 

technika uzupełniające ..............  1 - - supplementary technical 

artystyczne
a

..............................  9 5 1 arts
a 

specjalne szkoły przysposabia-
jące do pracy ..........................  456 578 85 special job-training schools 

Szkoły policealne .........................  34 17 14 Post-secondary schools 

   w tym specjalne.........................  4 8 4   of which special schools 

a Dające uprawnienia zawodowe; do roku szkolnego 2002/03 zaliczane do ponadpodstawowych średnich szkół zawodowych, od roku 
2007/08 tylko ogólnokształcące. 

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. 

a. Leading to professional certification; until 2002/03 school year rate to vocational secondary (post-primary) schools, since 2007/08 
school year only general secondary schools. 

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(134). SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE, MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE, 
MŁODZIEŻOWE  OŚRODKI  SOCJOTERAPII ORAZ OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE  

 Stan w dniu 30 IX 
 SPECIAL  EDUCATIONAL  CENTRES, YOUTH EDUCATION CENTRES, YOUTH SOCIAL THERAPY 

CENTRES  AND REHABILITATION-EDUCATION CENTRES  
 As of 30 IX 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2006 2007 SPECIFICATION 

SPECJALNE  OŚRODKI  SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 
a 

SPECIAL  EDUCATIONAL  CENTRES 
a
 

Ośrodki ................................................  53 40 36 Centres 
Miejsca ................................................  3686 2674 2405 Places 
Wychowankowie .................................  3063 2249 1901 Residents 

w tym:    of which: 
niewidomi i słabo widzący ..............  132 90 89 blind and sight impaired 
niesłyszący i słabo słyszący ...........  246 204 214 deaf and hearing impaired 
przewlekle chorzy ...........................  41 29 27 chronically ill 
z niepełnosprawnością ruchową ....  49 91 95 motor-skill impaired 
z upośledzeniem umysłowym ........  1618 1219 1023 mentally disabled 
zagrożeni niedostosowaniem spo-

łecznym ......................................  690 35 11 socially maladjusted 
a Łącznie ze specjalnymi ośrodkami wychowawczymi (w 2006 r. – 6 ośrodków z 279 wychowankami, w 2007 r. – 5 ośrodków z 236  

wychowankami). 
U w a g a. W latach 2000 i 2006 stan w dniu 31 X. 

a Including special educational centres (in 2006 – 6 centres with 279 residents, in 2007 were 5 centres with 236 residents). 
N o t e. In years 2000 and 2006 as of 31 X. 


