
TABL. 10 (109). KOMPUTERY  W  SZKOŁACH  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  ORAZ  POLICEALNYCH  W  ROKU   
SZKOLNYM  2006/07 

PERSONAL  COMPUTERS  IN  SCHOOLS  FOR  CHILDREN  AND  YOUTH  AND  IN  POST -SECONDARY  
SCHOOLS  IN  2006/07  SCHOOL  YEAR 

Komputery a w szkołach  
Personal computers a in schools 

z liczby ogółem – przeznaczone 
do użytku uczniów 

of total number – used by 
pupils and youth 

SZKOŁY 

SCHOOLS 

Szkoły        
posiadające 
komputery 
w % danej 
grupy szkół 

Schools which 
possess per-
sonal compu-
ters in % of 

a given group 
of schools  

Pracownie 
komputerowe 

Computer 
laboratory 

ogółem 

grand total 

w tym 
z dostępem 
do internetu 

of which with 
Internet access Razem 

total 

w tym  
z dostępem 
do internetu 

of which with 
Internet access 

Podstawowe ..........................  89,2 81 1627 1359 1090 956 
Primary        
Gimnazja ................................  72,9 46 871 846 631 615 
Lower secondary        
Zasadnicze zawodowe ..........  18,8 5 128 90 108 74 
Basic vocational       
Licea ogólnokształcące .........  74,2 44 995 958 721 714 
General secondary       
Licea profilowane ...................  12,5 7 125 122 105 102 
Specialized secondary       

Technika b ..............................  63,6 42 1051 943 750 714 
Technical secondary b       

a W przypadku wspólnego użytkowania komputerów przez kilka szkół – wykazane tylko raz.   b Łącznie ze szkołami artystycznymi dającymi 
uprawnienia zawodowe.    

a In case of commonly used computers by a few schools – presented only once.   b Including art schools leading to professionnal certification.   
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PERSONAL  COMPUTERS  IN  SCHOOLS  FOR  CHILDREN  AND  YOUTH  AND  IN  POST--SECONDARY  
SCHOOLS  IN  2006/07  SCHOOL  YEAR  (cont.) 

Komputery a w szkołach  
Personal computers a in schools 

z liczby ogółem – przeznaczone 
do użytku uczniów 

of total number – used by 
pupils and youth 

SZKOŁY 
SCHOOLS 

Szkoły        
posiadające 
komputery 
w % danej 
grupy szkół 

Schools which 
possess per-
sonal compu-
ters in % of 

a given group 
of schools  

Pracownie 
komputerowe 
Computer 
laboratory 

ogółem 
grand total 

w tym 
z dostępem 
do internetu 
of which with 
Internet access razem 

total 

w tym  
z dostępem 
do internetu 
of which with 
Internet access 

Policealne b ............................  40,0 4 54 51 24 23 

Post-secondary  b       

Wyższe ..................................  • • • • 2431 2370 

Tertiary        

a W przypadku wspólnego użytkowania komputerów przez kilka szkół – wykazane tylko raz.   b Dotyczy szkół działających w formie dziennej. 

a In case of commonly used computers by a few schools – presented only once.   b Concerns schools of day education. 

 


