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U w a g a. Szkoły ponadgimnazjalne prezentowane łącznie ze szkołami ponadpodstawowymi podaje się w podwójnym ujęciu, tj. w liczniku 
dane dotyczą szkół ponadgimnazjalnych, w mianowniku – szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych; patrz uwagi ogólne, ust. 3 na str 
159.   

N o t e. Upper secondary schools, including upper secondary (post-primary) schools, are presented in double approach i.e., the data in the 
numerator pertain to upper secondary schools and in denominator – to upper secondary and upper secondary (post-primary) schools; see 
general notes, item 3 on page 159. 
 

 
TABL. 1 (124). EDUKACJA  WEDŁUG  SZCZEBLI  KSZTAŁCENIA 

EDUCATION  BY  LEVEL 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/01 2004/05 2005/06 SPECIFICATION 

SZKOŁY 

SCHOOLS 

Podstawowe ....................................... 833 727 710 Primary 

Gimnazja ............................................ 358 399 397 Lower secondary 

Specjalne ponadgimnazjalne 

przysposabiające do pracy .............. x 8 18 a 
Special upper secondary job-training 

Zasadnicze zawodowe ....................... 131 
103 
103 100 Basic vocational 

Licea ogólnokształcące ....................... 124 
144 
144 145 General secondary  

Uzupełniające licea ogólnokształcące x 1 3 Supplementary general secondary 

Licea profilowane ................................ x 99 94 Specialized secondary   

Technika ............................................. 272 
125 
155 136 Technical secondary   

Technika uzupełniające ...................... x 8 11 Supplementary technical secondary 

Artystyczne b ....................................... 8 10 9 Art
  b 

Policealne ........................................... 176 217 244 Post-secondary 

Wyższe ............................................... 17 28 28 Tertiary 

a Ponadto 2 oddziały szkół specjalnych przysposabiających do pracy na podbudowie programowej VIII klasy szkoły podstawowej.   b Dające 
uprawnienia zawodowe.  

a Moreover, 2 sections special job-training schools based on the programme of 8th grade of primary school.   b Leading to professional 

certification.  
 
TABL. 1 (124). EDUKACJA  WEDŁUG  SZCZEBLI  KSZTAŁCENIA  (cd.) 

EDUCATION  BY  LEVEL  (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/01 2004/05 2005/06 SPECIFICATION 

SZKOŁY  (dok.)     SCHOOLS  (cont.) 

Dla dorosłych ...................................... 168 
153 
237 

199 
247 

For adults 

podstawowe ................................... 2 1 1 primary 
gimnazja ......................................... 3 5 4 lower secondary 

zasadnicze zawodowe ................... 9 
6 
7 

6 
7 

basic vocational  

licea ogólnokształcące ...................  69 
32 
61 

55 
68 

general secondary 

uzupełniające licea ogólnokształcące x 65 90 supplementary general secondary 
licea profilowane ............................. x 4 4 specialized secondary 

technika .......................................... 85 
  2 
50 

  2 
31 

technical secondary 

technika uzupełniające ................... x 44 42 supplementary technical secondary 

POMIESZCZENIA  SZKOLNE  (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych)  

CLASSROOMS  (excluding special schools and schools for adults) 

Szkoły:    Schools: 
podstawowe ................................... 8997 8482 8317 primary 
gimnazja ......................................... 2825 3698 3828 lower secondary 
ponadgimnazjalne a ........................ 5005 5053 4743 upper secondary 

a
 

UCZNIOWIE  I  STUDENCI     PUPILS  AND  STUDENTS   

Wychowanie przedszkolne b ............... 27056 23949 23256 Pre-school education 
b
 

Szkoły:    Schools: 
podstawowe ...................................  191878 164126 157947 primary 
gimnazja ......................................... 69394 98865 95865 lower secondary 
specjalne ponadgimnazjalne 

przysposabiające do pracy .......... x 157 371 c 
special upper secondary job-training 

zasadnicze zawodowe ................... 35177 
16382 
16382 

15924 basic vocational 



licea ogólnokształcące ................... 51990 
40480 
40856 

40582 general secondary  

uzupełniające licea ogólnokształcące  x 33 102 supplementary general secondary  
licea profilowane ............................ x 15260 12537 specialized secondary 

technika ..........................................  49182 19276 
29054 

26961 technical secondary 

technika uzupełniające ...................  x 253 352 supplementary technical secondary  

artystyczne  d ...................................  1081 995 976 art
  d
 

policealne ....................................... 12314 16936 18796 post-secondary 

wyższe ........................................... 75274 95665 97861 tertiary 

dla dorosłych .................................. 
24472 

  7453 
23686 

12632 
21246 

for adults 

podstawowe ...............................  114 13 10 primary 
gimnazja ....................................  184 365 427 lower secondary 

zasadnicze zawodowe ...............  862 
492 
697 

640 
685 

basic vocational 

licea ogólnokształcące ...............  12295 
3159 

13016 
4475 
9650 

general secondary  

uzupełniające  licea  
ogólnokształcące .....................  x 2037 4787 supplementary general secondary 

licea profilowane ........................  x 202 282 specialized secondary 

technika .....................................  11017 
  108 
5901 

  139 
3096 

technical secondary 

technika uzupełniające ...............  x 1455 2309 supplementary technical secondary 

a Łącznie ze szkołami ponadpodstawowymi i policealnymi.   b Dotyczy dzieci w wieku 6 lat objętych edukacją w oddziałach przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych i przedszkolach, ujętych również w tabl. 34 na str. 185.   c   Ponadto 13 uczniów w szkołach specjalnych 
przysposabiających do pracy na podbudowie programowej VIII klasy szkoły podstawowej.   d  Dające uprawnienia zawodowe. 

a Including upper secondary (post-primary) and post-secondary schools.   b Concerns children aged 6 attending pre-     -school sections of 

primary and nursery schools, also described in table 34 on page 185.   c Moreover, 13 pupils in job- -training schools based on the programme of 

8th grade of primary school.   d Leading to professional certification. 
 
TABL. 1 (124). EDUKACJA  WEDŁUG  SZCZEBLI  KSZTAŁCENIA  (dok.) 

EDUCATION  BY  LEVEL  (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/01 2004/05 2005/06 SPECIFICATION 

ABSOLWENCI     GRADUATES 

Szkoły:    Schools: 

podstawowe ...................................  33224 29706 • primary 

gimnazja .........................................  x 31636 • lower secondary 

specjalne ponadgimnazjalne 

przysposabiające do pracy .........  x 21 a 
• special upper secondary job-training 

zasadnicze zawodowe ...................  11578 5139 • basic vocational 

licea ogólnokształcące ...................  10964 12981 • general secondary 

licea profilowane ............................  x 5047 • specialized secondary 

technika ..........................................  8660 8985 b • technical secondary 

artystyczne c....................................  181 163 • art 
c
 

policealne .......................................  4762 5578 • post-secondary 

wyższe ...........................................  13782 18769 • tertiary 

dla dorosłych ..................................  6025 
  182 
5548 

• for adults 

podstawowe ...............................  - 13 • primary 
gimnazja ....................................  x 105 • lower secondary 

zasadnicze zawodowe ...............  224 
  84 
188 

• basic vocational 

licea ogólnokształcące ...............  2742 
    98 
2948 

• general secondary 

licea profilowane ........................  x - • specialized secondary 

technika .....................................  3059 2294 b • technical secondary 

a Ponadto 49 absolwentów w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy na podbudowie programowej VIII klasy szkoły 
podstawowej.   b Dane dotyczą wyłącznie absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich zawodowych i oddziałów.  c  Dające uprawnienia 
zawodowe. 

a Moreover, 49 graduates in special job-training schools based on the programme of 8th grade of primary school.   b Data concern only 
graduates of upper secondary (post-primary) vocational schools and sections.   c Leading to professional certification. 

 
 


