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GUS prosi sporz¹dzaj¹cych sprawozdanie o przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad jego wype³niania:
wype³niaæ starannie i czytelnie tylko d³ugopisem koloru czarnego, w kratce wpisywaæ tylko jedn¹ cyfrê, która w ca³oœci musi znaleŸæ siê w obrêbie bia³ego
pola tej kratki, nie stosowaæ ¿adnych skreœleñ, a w przypadku pomy³ki dok³adnie usun¹æ b³êdny zapis korektorem i wpisaæ w tym miejscu zapis poprawny,
wpisywaæ liczby, pocz¹wszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiaæ puste, niewype³nione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej
kratek ni¿ przewidziano do wype³nienia, pozostawiaæ wszystkie puste kratki w przypadku braku informacji liczbowej, nie dokonywaæ dodatkowych zapi-
sów na marginesach, a szczególnie w rogach formularza, dbaæ, aby formularz w czasie wype³niania nie ulega³ zabrudzeniom i uszkodzeniom, przesy³aæ
do urzêdów statystycznych orygina³y sprawozdañ, a nie kopie, i jeœli to mo¿liwe, w formie niez³o¿onej.

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej S-01

Sprawozdanie przedszkola i oddzia³u
przedszkolnego przy szkole

podstawowej

wed³ug stanu w dniu 30 IX 2006 r.

Adresat: Urz¹d Statystyczny

w .................................................

Przekazaæ/wys³aæ w terminie
do dnia 9 paŸdziernika 2006 r.

Ka¿da szko³a podstawowa i szko³a filialna traktowana jest jako odrêbna jednostka sprawozdawcza i wype³nia oddzielne sprawozdanie.

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywaæ od pierwszej kratki z lewej strony)

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - (WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)

1. Typ placówki
Wpisaæ znak X w kratce z symbolem w³aœciwej odpowiedzi.

Oddzia³ przedszkolny przy:

1 szkole podstawowej

2 szkole filialnej

szkole artystycznej ogólnokszta³c¹cej bez uprawnieñ
zawodowych3

szkole podstawowej specjalnej4

filii szko³y podstawowej specjalnej5

szkole podstawowej przy placówce wsparcia
dziennego6

szkole podstawowej specjalnej w specjalnym oœrodku
szkolno-wychowawczym7

szkole podstawowej specjalnej przy zak³adzie opieki
zdrowotnej (szpitalu, zak³adach lecznictwa
uzdrowiskowego: sanatorium, prewentorium)

a)
8

filii szko³y podstawowej specjalnej przy zak³adzie
opieki zdrowotnej (szpitalu, zak³adach lecznictwa
uzdrowiskowego: sanatorium, prewentorium)

a)
9

szkole podstawowej specjalnej w domu pomocy
spo³ecznej10

11 filii szko³y podstawowej specjalnej w domu pomocy
spo³ecznej

12 szkole podstawowej przy placówce interwencyjnej

13 filii szko³y podstawowej przy placówce interwencyjnej

14 Przedszkole

Przedszkole specjalne przy zak³adzie opieki
zdrowotnej (szpitalu, zak³adach lecznictwa
uzdrowiskowego: sanatorium, prewentorium)

a)
15

2. Placówka jest

Wpisaæ znak X w kratce z symbolem w³aœciwej odpowiedzi.

1 publiczna 2 niepubliczna

Symbol organu prowadz¹cego (wype³nia US)

Identyfikator miejscowoœci
(wype³nia US)

3. Organ prowadz¹cyb)

4.
A

d
re

s
p

la
có

w
ki

województwo

powiat

miasto/dzielnica

gmina

miejscowoœæ

a)
Placówki wychowania przedszkolnego przy szkole podstawowej specjalnej lub przedszkolu specjalnym w zak³adach opieki zdrowotnej (w³¹cznie z zak³adami

lecznictwa uzdrowiskowego), przy filii szko³y podstawowej specjalnej w zak³adzie opieki zdrowotnej (w³¹cznie z zak³adami lecznictwa uzdrowiskowego) podaj¹
dane o liczbie wychowanków w placówce, obliczone wed³ug zasady: suma œrednich stanów miesiêcznych liczby dzieci od paŸdziernika roku poprzedniego do
wrzeœnia roku bie¿¹cego podzielona przez 12, otrzyman¹ liczbê wychowanków nale¿y wpisaæ w dziale 3 tylko w pozycji “ogó³em”.

b)
Wpisaæ w³aœciwego mini-

stra, jednostkê samorz¹du terytorialnego (samorz¹d gminny, powiatowy, wojewódzki), inn¹ osobê prawn¹ lub osobê fizyczn¹.

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki
publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 178, poz. 1482, z póŸn. zm.)



Dzia³ 1. Przedszkole specjalne i integracyjne

Przedszkole specjalne dla dzieci

Wpisaæ znak X w kratce z symbolem w³aœciwej odpowiedzi.

niewidomych i s³abowidz¹cych (w tym dla dzieci z
zezem)1

2 nies³ysz¹cych i s³abos³ysz¹cych

z chorobami przewlek³ymi w zak³adzie opieki
zdrowotnej

3

z niepe³nosprawoœci¹ ruchow¹4

z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym

5

6 z autyzmem i z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi

z zaburzeniami psychicznymi w zak³adzie opieki
zdrowotnej7

8 Przedszkole integracyjne
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Dzia³ 2. Miejsca, oddzia³y

Liczba godzin pracy placówki w ci¹gu dnia
a)

1

Liczba
oddzia-
³ów

ogó³em 2

w
tym

integracyjnych 3

specjalnych 4

dla dzieci realizuj¹cych obo-
wi¹zek rocznego przygotowa-
nia przedszkolnego

5

Liczba miejsc
b) (wype³niaj¹ przedszkola) 6

a)
Placówki tylko z grup¹ nocn¹ (dla dzieci przebywaj¹cych w przedszkolu

w godzinach nocnych) wpisuj¹ umownie liczbê 24, a tzw. tygodniowe
(pracuj¹ce przez ca³¹ dobê od poniedzia³ku do soboty) - liczbê 30. Je¿eli
zajêcia prowadzone s¹ na dwie zmiany, nale¿y wykazaæ ³¹czny czas pracy.
b)

Za miejsce dla jednego dziecka liczy siê 2,4 m
2

powierzchni. Dla otrzy-
mania liczby miejsc, nale¿y zsumowaæ powierzchnie w m

2
sal: zajêæ, za-

baw, sypialni (bez innych pomieszczeñ) i otrzyman¹ sumê podzieliæ przez 2,4.

Wyszczególnienie Ogó³em
W tym

dziewczêta

Z rubr. 1 dzieci wed³ug czasu pobytu (wype³niaj¹ przedszkola)

do 5 godzin powy¿ej 5 do 9 godzin powy¿ej 9 godzin

0 1 2 3 4 5

Ogó³em
(wiersz 2 do 7)

01

z
te

g
o

u
ro

d
z
o
n
e

w
ro

k
u

2004 i póŸniej 02

2003 03

2002 04

2001 05

2000 06

1999 i wczeœniej 07

Dzia³ 3. Dzieci

Z wiersza 1 rubr. 1 na II zmianie
a) 08

Z wiersza 1 rubr. 1 dzieci
niepe³nosprawne (nie dotyczy
placówek specjalnych)

ogó³em 09

w oddzia³ach
integracyjnych

10

w oddzia³ach specjalnych 11

Z wiersza 1 rubr. 1 dzieci
korzystaj¹ce z posi³ków

b)

jednego 12

dwóch 13

trzech 14

a)
Przez zmianowoœæ nale¿y rozumieæ tak¹

organizacjê pracy jednostki sprawozdaw-
czej, zgodnie z któr¹ w ci¹gu wszystkich dni
w tygodniu b¹dŸ w przewa¿aj¹cej liczbie dni
zajêcia odbywaj¹ siê równie¿ na drugiej
zmianie.
b)

Nale¿y wykazaæ dzieci korzystaj¹ce z
pe³nego œniadania, obiadu lub podwieczor-
ku. Nie nale¿y uwzglêdniaæ dzieci korzysta-
j¹cych tylko ze “szklanki mleka” lub innego
napoju, spo¿ywaj¹cych kanapki przygoto-
wane w domu itp.



Dzia³ 4. Dzieci objête wychowaniem i kszta³ceniem specjalnym (wymagaj¹ce stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy)

Ogó³em 01

Nies³ysz¹cy 02

S³abos³ysz¹cy 03

Niewidomi 04

S³abowidz¹cy 05

Z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ 06

Z upoœledzeniem
umys³owym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym 07

g³êbokim 08

Z rozpoznanym autyzmem 09

Z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹ 10

Z zaburzeniami psychicznymi 11

Z chorobami przewlek³ymi 12
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Liczba dzieci
podlegaj¹cych
obowi¹zkowi

rocznego
przygotowania

przedszkolnego

Liczba dzieci realizuj¹cych obowi¹zek rocznego przygotowania przedszkolnego

ogó³em

w tym w placówce publicznej
poza przedszkolem

albo oddzia³em
przedszkolnym - za

zgod¹ dyrektora
szko³y

c)

w formie zajêæ
indywidualnychrazem

w tym mieszkaj¹cych ponad 3 km od
placówki

b)

razem
dowo¿one do

placówki

1 2 3 4 5 6 7

a)
Wype³nia dyrektor obwodowej szko³y podstawowej.

b)
Nie dotyczy dzieci niepe³nosprawnych.

c)
Art. 16 ust. 7a ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.

o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.).

Dzia³ 5. Obowi¹zek rocznego przygotowania przedszkolnego

Rozliczenie dzieci zamieszka³ych w danym obwodzie szkolnyma)

Liczba dzieci nierealizuj¹cych obowi¹zku rocznego przygotowania przedszkolnego

z powodu wczeœniejszego przyjêcia
do szko³y

bez uzasadnienionej przyczyny

8 9



.......................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

.......................................................
(miejscowoœæ, data)

.......................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Liczba dzieci w wieku od 0 do 7 roku ¿ycia niebêd¹cych wychowankami przedszkola, objêtych
wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej (wymienionych dzieci nie nale¿y doliczaæ do ogólnej liczby
wychowanków przedszkola)

1

Liczba wychowanków przedszkola (wykazanych w dziale 3 sprawozdania), objêtych wczesnym
wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

2

Dzia³ 6. Dzieci korzystaj¹ce z zajêæ wczesnego wspomagania rozwoju
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E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - (WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)


