
Z dzia³u 7, rubryki 2, wiersz 1 - liczba uczniów

klas I-IV szko³y podstawowej
mieszkaj¹cych w odleg³oœci

od 3 do 5 km od szko³y

klas V-VI szko³y podstawowej
i klas I-III gimnazjum mieszkaj¹cych
w odleg³oœci od 4 do 5 km od szko³y

mieszkaj¹cych powy¿ej
5 km do 10 km od szko³y

mieszkaj¹cych powy¿ej
10 km od szko³y

1 2 3 4

WYKAZ SZKÓ£ WYPE£NIAJ¥CYCH FORMULARZa)

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Uwaga: Dzia³ 7 i 7a wype³niaj¹ szko³y podstawowe dla dzieci i m³odzie¿y (kod 111-116) i gimnazja dla dzieci i m³odzie¿y (kod 151-155)

Dzia³ 7a. UCZNIOWIE WED£UG KLAS I ODLEG£OŒCI ZAMIESZKANIA OD SZKO£Y
Uwaga: Nie nale¿y wykazywaæ uczniów niepe³nosprawnych oraz spoza obwodu.

Dzia³ 7. OBOWI¥ZEK SZKOLNY - ROZLICZENIE DZIECI I M£ODZIE¯Y ZAREJESTROWANYCH W DANYM
OBWODZIE SZKOLNYM

Wyszcze-
gólnienie

Liczba dzieci
i m³odzie¿y

podlegaj¹cych
obowi¹zkowi
szkolnemu

(rubr. 1= rubr. 2 do
5, 8, 9)

Liczba dzieci i m³odzie¿y spe³niaj¹cych obowi¹zek szkolny
Liczba dzieci i m³odzie¿y

niespe³niaj¹cych obowi¹zku
szkolnego

w szkole
sporz¹dzaj¹cej
sprawozdanie

w innych
szko³ach

poza szko³¹

poprzez udzia³ w zajêciach
rewalidacyjno-

-wychowawczych

z powodu
odroczenia

bez
uzasadnio-

nej przyczyny
razem

w tym
w innych
szko³ach

w tym
oœrodkach

rewalidacyjno-
-wychowa-

wczych
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Wype³nia US Oddzia³ terenowy Nr formularza strona 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

S-02
Sprawozdanie

szko³y podstawowej i gimnazjum

wed³ug stanu w dniu 30 IX 2006r.

Adresat: Urz¹d Statystyczny

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

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

powiat

miasto/dzielnica

gmina

miejscowoœæ

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

8. Szko³a/oddzia³
jestc)

w mieœcie powy¿ej 5 tys.
mieszkañców

1

w mieœcie do 5 tys. mieszkañców na wsi2 3

Symbol organu prowadz¹cego
(wype³nia US)

Identyfikator miejscowoœci
(wype³nia US)

Dzia³ 1. DANE OGÓLNE

Proszê wype³niæ rêcznie d³ugopisem koloru
czarnego.

Uwaga: Wiersz 12 do 19 wype³niaj¹ szko³y podstawowe dla dzieci i
m³odzie¿y (kod 111-116) i gimnazja dla dzieci i m³odzie¿y (kod 151 - 155) .
Wiersz 20 i 21 wype³niaj¹ szko³y podstawowe specjalne i gimnazja
specjalne (kod 123, 126 i 163) oraz szko³y (kod 111, 121, 122, 127, 151,
161, 162) z odzia³ami szpitalnymi. Uczniów tych oddzia³ow nie nale¿y
doliczaæ do ogólnej liczby uczniów w danej szkole. Dzieci wykazanych w
wierszu 22 nie nale¿y doliczaæ do ogólnej liczby uczniów w danej szkole.
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Liczba
uczniów
dowo¿onych
do szko³y

ogó³em 16

w
tym

od 3 do 4 km od miejsca
zamieszkania 17

powy¿ej 4 km od miejsca
zamieszkania 18

z liczby ogó³em niepe³nosprawni 19

Liczba uczniów szkó³ specjalnych przy zak³adach
opieki zdrowotnej (w³¹cznie z zak³adami lecznictwa
uzdrowiskowego)

20

Liczba wychowanków zespo³ów pozalekcyjnych zajêæ
wychowawczych w szko³ach specjalnych zorganizo-
wanych przy zak³adach opieki zdrowotnej (w³¹cznie z
zak³adami lecznictwa uzdrowiskowego)

21

Liczba dzieci w wieku od 0 do 7. roku ¿ycia objê-
tych wczesnym wspomaganiem rozwoju na
podstawie opinii publicznej lub niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej

22

Liczba ksi¹¿ek w woluminach (tomach)
w bibliotece szkolnej 23

a) Szko³a wpisuje w rubryce (po prawej stronie tabeli) w odpowiednim
wierszu znak “X”. Zaznaczony kod nale¿y przepisaæ do poz. 1 czêœci
tytu³owo-adresowej.

6. Typ
jedno-
stkic)

szko³a samodzielna
szko³a
filialna/filia

1 3

szko³a wchodz¹ca w
sk³ad zespo³u szkó³

2 4 oddzia³

3. Szko³a jestc) publiczna
niepubliczna
o uprawnieniach szko³y
publicznej

1 2

1. Kod szko³ya)

2. Organ prowadz¹cyb)

5. Organizacja
nauczaniac) bez ³¹czenia klas

z klasami
³¹czonymi

1 2

4. Forma
kszta³ceniac)

dzienna1

2 wieczorowa 3 zaoczna

Kod Nazwa szko³y
Wsta-
wiæ
“X”

2. Gimnazja

• dla dzieci i m³odzie¿y

151 gimnazjum

152 gimnazjum sportowe

153 gimnazjum z oddzia³ami przysposabiaj¹cymi do pracy

154 gimnazjum z oddzia³ami dwujêzycznymi

155 gimnazjum mistrzostwa sportowego

• specjalne

161 gimnazjum specjalne

162
gimnazjum specjalne w specjalnym oœrodku szkolno-wy-
chowawczym, m³odzie¿owym oœrodku wychowawczym,
m³odzie¿owym oœrodku socjoterapii

163 gimnazjum specjalne przy zak³adzie opieki zdrowotnej
(w³¹cznie z zak³adami lecznictwa uzdrowiskowego)

164 gimnazjum specjalne w domu pomocy spo³ecznej

165 gimnazjum specjalne z oddzia³ami przysposabiaj¹cymi
do pracy

166 gimnazjum przy placówce interwencyjnej

167 gimnazjum przy placówce wsparcia dziennego

168 gimnazjum przy schronisku dla nieletnich, zak³adzie po-
prawczym lub zak³adzie karnym

• dla doros³ych

181 gimnazjum dla doros³ych

L
ic
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b

a

pomieszczeñ
szkolnych

ogó³em
(wiersz 02+03+05+06)

01

sale lekcyjne 02

pracownie szkolne 03

w tym komputerowe 04

sale gimnastyczne 05

p³ywalnie (baseny) 06

komputerów w szkole ogó³em 07

w tym z dostêpem do Internetu 08

komputerów przeznaczonych na u¿ytek
uczniów

09

w tym z dostêpem do Internetu 10

w tym za pomoc¹ szybkiego ³¹cza 11

uczniów
korzystaj¹cych
w szkole z
zajêæ

dydaktyczno-
-wyrównawczych

12

korekcyjno-
-kompensacyjnych

13

logopedycznych 14

socjoterapeutycznych 15

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie
- (WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)

a)
Wpisaæ kod szko³y zgodnie z wykazem podanym na ostatniej stronie.

b)
Wpisaæ w³aœciwego ministra, jednostkê samorz¹du terytorialnego (samorz¹d gminny,

powiatowy, wojewódzki), inn¹ osobê prawn¹ lub osobê fizyczn¹.
C)

Wpisaæ znak X w kratce z symbolem w³aœciwej odpowiedzi s³ownej.

Kod Nazwa szko³y
Wsta-
wiæ
“X”

1. Szko³y podstawowe
• dla dzieci i m³odzie¿y

111 szko³a podstawowa

112 szko³a filialna

113 szko³a artystyczna ogólnokszta³c¹ca bez uprawnieñ zawo-
dowych

114 szko³a podstawowa sportowa

115 ma³a szko³a

116 szko³a podstawowa mistrzostwa sportowego

• specjalne

121 szko³a podstawowa specjalna

122
szko³a podstawowa specjalna w specjalnym oœrodku
szkolno-wychowawczym, m³odzie¿owym oœrodku wycho-
wawczym, m³odzie¿owym oœrodku socjoterapii

123 szko³a podstawowa specjalna przy zak³adzie opieki zdrowot-
nej (w³¹cznie z zak³adami lecznictwa uzdrowiskowego)

124 szko³a podstawowa specjalna w domu pomocy spo³ecznej

125 filia szko³y podstawowej specjalnej

126
filia szko³y podstawowej specjalnej przy zak³adzie opieki
zdrowotnej (szpitalu) (w³¹cznie z zak³adami lecznictwa
uzdrowiskowego) (sanatorium, prewentorium)

127 filia szko³y podstawowej specjalnej w domu pomocy spo³ecz-
nej

128 szko³a podstawowa przy placówce interwencyjnej

129 filia szko³y podstawowej przy placówce interwencyjnej

130 filia szko³y podstawowej specjalnej w specjalnym oœrodku
szkolno-wychowawczym

131 szko³a podstawowa przy placówce wsparcia dziennego

132 filia szko³y podstawowej przy placówce wsparcia dziennego

133 szko³a podstawowa przy schronisku dla nieletnich, zak³adzie
poprawczym lub zak³adzie karnym

134 filia szko³y podstawowej przy schronisku dla nieletnich,
zak³adzie poprawczym lub zak³adzie karnym

• dla doros³ych

141 szko³a podstawowa dla doros³ych - klasa VI



w tym cudzoziemcy posiadaj¹cy kartê pobytu zezwalaj¹c¹
na osiedlenie siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4

Dzia³ 3. UCZNIOWIE I ODDZIA£Y WED£UG KLAS
a)

Dzia³ 5. UCZNIOWIE OBJÊCI KSZTA£CENIEM SPECJALNYM (wymagaj¹cy stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)

Dzia³ 6. ABSOLWENCI Z POPRZEDNIEGO ROKU SZKOLNEGO WED£UG ROKU URODZENIA I P£CI

Wyszczególnienie
Ogó³em

(rubr. 3 do 15)
w tym eksterni 1993 i póŸniej 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

1981
i wczeœniej
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Ogó³em 1

w tym dziewczêta 2

Dzia³ 2. UCZNIOWIE WED£UG ROKU URODZENIA I P£CI

Dzia³ 4. ODDZIA£Y, UCZNIOWIE I ABSOLWENCI - dane
uzupe³niaj¹ce

b)

Wyszczegól-
nienie

Ogó³em
(rubr. 2 do 21)

2000
i póŸniej 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

1981 i
wczeœniej
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w tym dziew-
czêta 2

Z wiersza 3 - cudzoziemcy z krajów Unii
Europejskiej

5

Ogó³em Nies³ysz¹cy S³abos³ysz¹cy Niewidomi S³abowidz¹cy Z niepe³nospraw-
noœci¹ ruchow¹

Z upoœledzeniem umys³owym w
stopniu Z rozpoznanym

autyzmem
Z niepe³nospraw-
noœci¹ sprzê¿on¹

Niedostosowani
spo³ecznie

Zagro¿eni
niedostoso-

waniem
spo³ecznym

Zagro¿eni
uzale¿nieniem

Z zaburzeniami
zachowania

Z zaburzeniami
psychicznymi

Z chorobami
przewlek³ymi

lekkim umiarkowanym
lub znacznym

g³êbokim

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Z liczby ogó³em cudzoziemcy 3

a)
Szko³y podstawowe dla dzieci i m³odzie¿y (kod 111-116) i gimnazja dla dzieci i m³odzie¿y (kod 151-155) wype³niaj¹ wiersze 1 do 10, szko³y podstawowe specjalne i gimnazja specjalne (kod 121-134 i 161-168) wype³niaj¹ wiersze 4, 5, 6, 7, 10, szko³y podstawowe i

gimnazja dla doros³ych kod 141 wype³niaj¹ wiersze 4, 5, 6, rubr. 1,8,9 i kod 181, wiersze 4,5,6, rubr. 1-5 i rubr.9.
b)

Szko³y podstawowe dla dzieci i m³odzie¿y (kod 111-116) i gimnazja dla dzieci i m³odzie¿y (kod 151-155) wype³niaj¹ wiersze 1 do 10, szko³y podstawowe
sportowe i szko³y podstawowe mistrzostwa sportowego (kod 114 i 116), gimnazja sportowe i gimnazja mistrzostwa sportowego (kod 152 i 155) oraz pozosta³e typy szkó³, w których wystêpuj¹ klasy sportowe i mistrzostwa sportowego, z wy³¹czeniem szkó³ specjalnych (kod
121-134, 161-168), dla doros³ych, (kod 141 i 181) wype³niaj¹ wiersze 9 i 10. Gimnazja z oddzia³ami przysposabiaj¹cymi do pracy (kod 153) i gimnazja specjalne z oddzia³ami przysposabiaj¹cymi do pracy (kod 165) oraz gimnazja przy schronisku dla nieletnich, zak³adzie
poprawczym lub zak³adzie karnym (kod 168) wype³niaj¹ wiersz 11.

Wyszczególnienie
Ogó³em

(rubr. 3 do 9)
w tym

dziewczêta

W kla sach

I II III IV V VI A

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

L
ic

z
b

a

uczniów
wg stanu
na koniec
poprzed-
niego roku
szkolnego
- 31.VIII

01

z
w

ie
rs

z
a

1

niepromowani 02

z wyd³u¿onym
okresem nauczania

03

oddzia³ów

wg stanu
na pocz¹-
tek roku
szkolnego
- 30.IX

04

uczniów 05

w tym dziewczêta 06

z
w

ie
rs

z
a

5

powtarzaj¹cych klasê 07

z wyd³u¿onym
okresem nauczania

08

niepe³nosprawnych 09

indywidualnie
nauczanych

10

Wyszczególnienie Oddzia³y

Uczniowie Absolwenci

razem
w tym

dziewczêta razem
w tym

dziewczêta

0 1 2 3 4 5

N
ie

p
e

³n
o

s
p

ra
w

n
i
w

o
d

d
z
ia

³a
c
h

ogó³em
(wiersz 2+3+4+5)

1

specjalne 2

integracyjne 3

ogólnodostêpne 4

z rubr. 9 “A” z wier-
sza 9 w dziale 3

5

z wiersza 1 indy-
widualnie nauczani

6

K
la

s
y

terapeutyczne 7

wyrównawcze 8

sportowe 9

mistrzostwa
sportowego

10

przysposabiaj¹ce
do pracy

11

strona 2



1. Sprawozdanie nale¿y sporz¹dziæ oddzielnie dla ka¿dego kodu szko³y
(zgodnie z wykazem szkó³): szko³y podstawowej, szko³y filialnej, szko³y
artystycznej ogólnokszta³c¹cej bez uprawnieñ zawodowych, szko³y
podstawowej sportowej, ma³ej szko³y, szko³y podstawowej mistrzostwa
sportowego, gimnazjum, gimnazjum sportowego, gimnazjum z oddzia³ami
przysposabiaj¹cymi do pracy oraz gimnazjum mistrzostwa sportowego, a
nastêpnie przekazaæ/wys³aæ do urzêdu statystycznego w danym
województwie (nie nale¿y wysy³aæ do GUS).

Ma³a szko³a - jednostka prowadzona przez osobê prawn¹ lub fizyczn¹,
licz¹ca do 30 uczniów w klasach I-III, w której uczy 2-3 nauczycieli,
zorganizowana dla uczniów, którzy maj¹ utrudniony dostêp do szkó³. Jest to
jednostka dzia³aj¹ca w ramach programu MEN “Ma³a szko³a”.

Szko³y podstawowe i gimnazja dla doros³ych kszta³c¹ce w formie
dziennej, wieczorowej i zaocznej sporz¹dzaj¹ odrêbne sprawozdania.

Szko³y (kod 111-116, 151-155, 121-134 i 161-168) zakreœlaj¹ klasy
³¹czone (symbol 2) zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

Informacjê o zaklasyfikowaniu miejscowoœci, w której zlokalizowana jest
szko³a, wed³ug liczby ludnoœci - nale¿y podaæ wed³ug stanu w dniu 31 grudnia
2005 r., zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z póŸn. zm.).

2. Dzia³ 1.DANE OGÓLNE
W wierszach 02, 03, 04, 05 i 06 liczbê pomieszczeñ nale¿y wykazywaæ

bez pomieszczeñ przeznaczonych wy³¹cznie na zajêcia pozalekcyjne oraz
pomieszczeñ adaptowanych do prowadzenia zajêæ wychowania fizycznego
(np. hole, wiêksze sale szkolne). Ka¿de pomieszczenie mo¿e byæ wykazane
tylko raz, w przypadku wspólnego u¿ytkowania pomieszczeñ przez wiêcej
ni¿ jedn¹ szko³ê - dane wykazuje szko³a wskazana przez dyrektora.

W wierszu 05 nie nale¿y wykazywaæ si³owni.
W zak³adzie opieki zdrowotnej, w³¹cznie z zak³adami lecznictwa

uzdrowiskowego i domu pomocy spo³ecznej, nale¿y wykazaæ pomiesz-
czenia wydzielone lub przeznaczone na zajêcia dydaktyczno-wycho-
wawcze.

W wierszach 07-11 nale¿y ka¿dy komputer wykazaæ tyko raz, a w
przypadku u¿ytkowania komputerów przez wiêcej ni¿ jedn¹ szko³ê, dane
wykazuje szko³a wskazana przez dyrektora.

Wiersz 11 dotyczy szerokopasmowej linii ³¹cznoœci, umo¿liwiaj¹cej
sta³e szybkie po³¹czenie z Internetem za pomoc¹ technologii z rodziny xDSL
(ADSL, SDSL itp.), sieci telewizji kablowej (modemu kablowego), ³¹cza
satelitarnego, sta³ego po³¹czenia bezprzewodowego (np. UMTS, WLL).

Wiersz 12 - zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje siê dla
uczniów, którzy maj¹ znaczne trudnoœci w uzyskaniu osi¹gniêæ z zakresu
okreœlonych zajêæ edukacyjnych wynikaj¹cych z podstawy programowej dla

danego etapu edukacyjnego�. Uczniów korzystaj¹cych z ró¿nego rodzaju
zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych nale¿y wykazaæ tylko raz.

Wiersz 13 - zajêcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje siê dla
uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudnoœci w uczeniu siê,
uniemo¿liwiaj¹ce uzyskanie osi¹gniêæ wynikaj¹cych z podstawy program-

owej dla danego etapu edukacyjnego �. Uczniów korzystaj¹cych z
ró¿nego rodzaju zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych nale¿y wykazaæ tylko
raz. Nie nale¿y podawaæ liczby dzieci korzystaj¹cych z gimnastyki
korekcyjnej.

Wiersz 14 - zajêcia logopedyczne organizuje siê dla uczniów z
zaburzeniami mowy, które powoduj¹ zak³ócenia komunikacji jêzykowej oraz

utrudniaj¹ naukê �. Uczniów korzystaj¹cych z ró¿nego rodzaju zajêæ
logopedycznych nale¿y wykazaæ tylko raz.

Wiersz 15 - zajêcia socjoterapeutyczne oraz inne zajêcia o charakterze
terapeutycznym organizuje siê dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami

utrudniaj¹cymi funkcjonowanie spo³eczne �. Uczniów korzystaj¹cych z
ró¿nego rodzaju zajêæ socjoterapeutycznych nale¿y wykazaæ tylko raz.

W wierszach 16 do 19 - nale¿y wykazaæ uczniów w szkole
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie dowo¿onych do szko³y w systemie
zorganizowanym, bez wzglêdu na rodzaj œrodka lokomocji i formê
finansowania, jak równie¿ uczniów, którym szko³a op³aca bilet za przejazd
do szko³y (nie nale¿y ujmowaæ dzieci dowo¿onych do szko³y przez
rodziców). Szko³y podstawowe i gimnazja dla dzieci i m³odzie¿y nie powinny
uwzglêdniaæ uczniów niepe³nosprawnych swoich obwodów, spe³niaj¹cych
obowi¹zek szkolny w szko³ach podstawowych specjalnych i gimnazjach
specjalnych.

Je¿eli jest wype³niony wiersz 16, to nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê,
czy powinien byæ równie¿ wype³niony dzia³ 7a.

Wiersze 20 i 21 - w wierszu 20 szko³y specjalne przy zak³adzie opieki
zdrowotnej, w³¹cznie z zak³adami lecznictwa uzdrowiskowego (kod 123 i 163),
filie szko³y podstawowej specjalnej przy zak³adzie opieki zdrowotnej,
w³¹cznie z zak³adami lecznictwa uzdrowiskowego (kod 126), oraz szko³y z
oddzia³ami szpitalnymi (kod 111, 121, 122, 127, 151, 161, 162) podaj¹ dane
o liczbie uczniów przebywaj¹cych okresowo w placówce wed³ug zasady:
suma œrednich stanów miesiêcznych liczby uczniów w dniach nauki
szkolnej od paŸdziernika roku poprzedniego do wrzeœnia roku bie¿¹cego
podzielona przez 10, a w wierszu 21 - dane o liczbie wychowanków
zespo³ów pozalekcyjnych obliczone wed³ug zasady: suma œrednich stanów
miesiêcznych liczby wychowanków od paŸdziernika roku poprzedniego do
wrzeœnia roku bie¿¹cego podzielona przez 12. Szko³y wype³niaj¹ tylko
dzia³ 1 sprawozdania. Je¿eli w szkole lub oddziale specjalnym
zorganizowanym przy zak³adzie opieki zdrowotnej lub zak³adzie lecznictwa
uzdrowiskowego s¹ uczniowie, którzy przebywaj¹ tam ca³y rok, nale¿y
wype³niæ w odniesieniu do nich oprócz dz.1, wiersz 20 i 21 równie¿ dzia³y
sprawozdania 2, 3, 5 i 6, doliczaj¹c ich do ogólnej liczby uczniów danej
szko³y.

Wiersz 22 dotyczy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
maj¹cego na celu pobudzanie psychoruchowego i spo³ecznego rozwoju
dziecka od chwili wykrycia niepe³nosprawnoœci do podjêcia nauki w szkole

�.

Wiersz 23 - w przypadku wspólnego u¿ytkowania biblioteki szkolnej
przez wiêcej ni¿ jedn¹ szko³ê - dane wykazuje szko³a wskazana przez
dyrektora.

3. Dzia³ 2. UCZNIOWIE WED£UG ROKU URODZENIA I P£CI
Wiersz 3 - cudzoziemcem jest ka¿dy, kto nie posiada obywatelstwa

polskiego (ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach - Dz. U. Nr 128,
poz. 1175, z póŸn. zm.).

4. Dzia³ 3. UCZNIOWIE I ODDZIA£Y WED£UG KLAS

W rubryce 9 - ,,A’’ - nale¿y wykazaæ uczniów z upoœledzeniem
umys³owym w stopniu g³êbokim, którzy realizuj¹ obowi¹zek szkolny poprzez
uczestnictwo w indywidualnych b¹dŸ grupowych zajêciach rewali-
dacyjno-wychowawczych. Dzieci z upoœledzeniem umys³owym w stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem, które uczêszczaj¹ do oddzia³u
specjalnego lub ogólnodostêpnego i nie realizuj¹ programu konkretnej
klasy, nie nale¿y wykazywaæ w rubryce 9 ,,A” w dziale 3, a jedynie powinny
byæ przypisane przez szko³ê do jednej z klas (dotyczy równie¿ dzieci
niepe³nosprawnych prowadzonych tokiem indywidualnego nauczania).

W wierszach 01, 05 i 06 - liczbê uczniów nale¿y wykazaæ ³¹cznie z
uczniami objêtymi indywidualnym nauczaniem.

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.)

Uwaga: Formularz S-02 jest przystosowany do techniki automatycznego (optycznego) odczytu danych. G³ówny Urz¹d
Statystyczny uprzejmie prosi sporz¹dzaj¹cych sprawozdanie o przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad ogólnych:

Objaœnienia do sprawozdania S-02

- wype³nianie sprawozdañ bardzo staranie i czytelnie, tylko
d³ugopisem koloru czarnego,

- wpisywanie w kratce tylko jednego znaku (znaku X w kratce
z cyfrowym symbolem odpowiedzi s³ownej obok wymienionej),
cyfry, symbolu lub liczby, który w ca³oœci musi znaleŸæ siê w
obrêbie bia³ego pola kratki (pola odczytu),

- niestosowanie ¿adnych skreœleñ, a w przypadku pomy³ki
dok³adne usuniêcie b³êdnego zapisu korektorem i wpisanie w
tym miejscu zapisu poprawnego,

- wpisywanie liczb pocz¹wszy od pierwszej kratki z lewej strony,

- pozostawianie pustych, niewype³nionych kratek w sytuacji, gdy
na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek, ni¿ przewidziano do
wype³nienia,

- pozostawianie wszystkich pustych kratek w przypadku braku
informacji liczbowej,

- niedokonywanie dodatkowych zapisów, notatek na margine-
sach, a szczególnie w rogach formularza,

- szczególne dbanie o to, aby formularz w czasie wype³niania nie
ulega³ zabrudzeniom b¹dŸ uszkodzeniom (np. naderwaniu lub
oderwaniu fragmentu formularza).

Podstawa prawna: rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko³ach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114)
oznaczone dalej symbolem �, rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o
potrzebie kszta³cenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i m³odzie¿y oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, a tak¿e szczegó³owych zasad kierowania do kszta³cenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
(Dz. U. Nr 13, poz. 114, z póŸn. zm.) oznaczone dalej symbolem�.



W wierszu 02 nale¿y podaæ liczbê uczniów, w odniesieniu do których
rada pedagogiczna szko³y podjê³a uchwa³ê o niepromowaniu. W wierszu
tym nale¿y równie¿ podaæ uczniów, którym wyznaczono egzamin
poprawkowy lub klasyfikacyjny, ale tego egzaminu nie zdali lub do niego nie
przyst¹pili.

W wierszach 03 i 08 nale¿y wykazywaæ tylko uczniów
niepe³nosprawnych w szeœcioletniej szkole podstawowej i gimnazjum (kod
111-116 i 151-155); je¿eli uczeñ wykazany zosta³ w wierszu 8, to nale¿y
go równie¿ wykazaæ w wierszu 9, rubr. 1-9, jak równie¿ w dziale 4, w
wierszach 1-6, rubr. 2, 3 i w dziale 5, rubr. 1-17. Dla uczniów
niepe³nosprawnych mo¿na przed³u¿yæ okres nauki na ka¿dym etapie
edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 61,
poz. 624, z póŸn. zm.).

W wierszu 04 - w przypadku klas ³¹czonych nale¿y wpisaæ jeden
oddzia³ wy³¹cznie w jednej z klas, a uczniów odrêbnie w poszczególnych
klasach. Dotyczy to równie¿ szkó³ specjalnych (kod 121-134 i 161-168)
prowadz¹cych klasy ³¹czone, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji
kszta³cenia oraz warunków i form realizowania specjalnych dzia³añ
opiekuñczo-wychowawczych w szko³ach specjalnych zorganizowanych w
zak³adach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr
51, poz. 446), w których dopuszcza siê organizacjê kszta³cenia w klasach
³¹czonych g³ównie z uczniów jednego typu szko³y.

W wierszach 04 do 10 dane nale¿y podaæ wed³ug stanu w dniu
30 IX 2006 r.

Wiersz 09 - nale¿y wykazaæ uczniów niepe³nosprawnych zgodnie z
orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym

publicznej poradni specjalistycznej, o potrzebie kszta³cenia specjalnego�.
Wiersz 10 dotyczy szkó³ (kod 111-116, 121-134, 151-155 i 161-168)

z wy³¹czeniem szkó³ podstawowych dla doros³ych i gimnazjów dla
doros³ych (kod 141 i 181). W wierszu tym nale¿y wykazaæ wszystkich
uczniów (w tym niepe³nosprawnych) pobieraj¹cych naukê indywidualnie, na
podstawie orzeczenia wydanego przez publiczn¹ poradniê psychologiczno-
-pedagogiczn¹ o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i m³odzie¿y,
których stan zdrowia uniemo¿liwia lub znacznie utrudnia uczêszczanie do

szko³y�.

5. Dzia³ 4. ODDZIA£Y, UCZNIOWIE I ABSOLWENCI - dane uzupe³-
pe³niaj¹ce - dotyczy szkó³ (kod 111-116, 151-155 i 165 oraz 168)

Wiersze 1 do 6 - dotycz¹ liczby oddzia³ów i uczniów niepe³nosprawnych
wskazanych w orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno-peda-
gogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, ujêtych równie¿ w
dziale 3 w odpowiednich rubrykach 1-9, w wierszach 4, 5, 6 i 9 i w dziale 5,
rubr. 1-17, oraz absolwentów niepe³nosprawnych z poprzedniego roku

szkolnego�. Oddzia³ mo¿na ju¿ wykazaæ, gdy liczba uczniów wynosi 5, w
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne s¹ sytuacje, gdzie szko³a mo¿e
wykazaæ 1, 2, 3, 4 uczniów jako jeden oddzia³.

Wiersz 2 - dotyczy oddzia³u specjalnego, w którym liczba uczniów
niepe³nosprawnych powinna wynosiæ od 2 do 16 uczniów w poszczególnych

klasach�.
Wiersz 3 - dotyczy oddzia³u integracyjnego, który organizuje siê w celu

umo¿liwienia uczniom niepe³nosprawnym zdobycia wiedzy i umiejêtnoœci
na miarê ich mo¿liwoœci w warunkach szko³y ogólnodostêpnej. Liczba
uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosiæ od 15 do 20, w tym od 3

do 5 uczniów niepe³nosprawnych w poszczególnych klasach�.
Wiersz 4 - dotyczy ka¿dego oddzia³u w szkole ogólnodostêpnej, do

którego uczêszcza 1-2 uczniów niepe³nosprawnych �. W przepisach
oœwiatowych nie ma œcis³ej definicji oddzia³u ogólnodostêpnego, w zwi¹zku z
tym definiuje siê go przez analogiê do oddzia³u integracyjnego, w którym liczba
uczniów niepe³nosprawnych wynosi od 3 do 5 uczniów.

Wiersz 7 - klasy terapeutyczne organizuje siê dla uczniów wykazuj¹cych
jednorodne lub sprzê¿one zaburzenia, wymagaj¹cych dostosowania organizacji
i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz
d³ugotrwa³ej pomocy specjalistycznej. Liczba uczniów w klasach terapeutycznych

powinna wynosiæ od 10 do 15 uczniów �.
Wiersz 8 - klasy wyrównawcze organizuje siê w celu intesywnej

pomocy edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osi¹gniêæ wynikaj¹cych
z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego przez uczniów,
którzy maj¹ rozleg³e braki w opanowaniu wiadomoœci i umiejêtnoœci. Liczba
uczniów w klasach wyrównawczych powinna wynosiæ od 10 do 15 uczniów

�. Klaswyrównawczychnie ³¹czyæzdanymiogólnymiwdziale1,wiersz12.
Wiersze 9 i 10 - dotyczy uczniów w klasach sportowych i mistrzostwa

sportowego, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji
oraz dzia³ania klas i szkó³ sportowych oraz szkó³ mistrzostwa sportowego
(Dz. U. Nr 126, poz. 1078).

6. Dzia³ 5. UCZNIOWIE OBJÊCI KSZTA£CENIEM SPECJALNYM
W rubr. 2-17 ka¿dego ucznia nale¿y wykazaæ tylko w jednym

rodzaju niepe³nosprawnoœci wskazanym w orzeczeniu publicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
Uczniów z wiêcej ni¿ jedn¹ niepe³nosprawnoœci¹ nale¿y wykazaæ w rubryce
z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹. Uczniów, którzy wykazani zostali w rubr.
2 do 17 (kod 111-116 i 151-155), nale¿y wykazaæ w dziale 3, wiersz 9, rubr.
1 do 9 i w dziale 4, wiersz 1 do 6, rubr. 2, 3; w rubr. 2 do 17 (kod 121 -134
i 161-168) nale¿y wykazaæ w dziale 3, wiersz 5, rubr. 1 i rubr. 3 do 9 oraz
w rubr. 2 do 17 (kod 141) nale¿y wykazaæ w dziale 3, wiersz 5, rubr.1 i rubr.
1,8 i 9 oraz (kod 181) w dziale 3, wiersz 5, rubr. 1, 3 do 5 i rub. 9. Orzeczenia
wydane przez poradnie œciœle okreœlaj¹ rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoœci

�,�.
Dzia³ 5 wype³niaj¹ równie¿ szko³y podstawowe dla doros³ych (kod 141)

i gimnazja dla doros³ych (kod 181), dlatego te¿ identyfikacja doros³ych
uczniów niepe³nosprawnych powinna odbywaæ siê na podstawie faktu
posiadania orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci lub orzeczenia
równowa¿nego, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o
niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci (Dz. U. Nr 139, poz.
1328), b¹dŸ na podstawie orzeczenia z wyrokiem s¹du.

7. Dzia³ 7. OBOWI¥ZEK SZKOLNY - rozliczenie dzieci i m³odzie¿y
zarejestrowanych w danym obwodzie szkolnym

Dzia³ ten wype³niaj¹ tylko szko³y prowadz¹ce ksiêgê ewidencji dzieci
i m³odzie¿y podlegaj¹cej obowi¹zkowi szkolnemu, tj. szko³y obwodowe.

W przypadku szkó³ filialnych, które nie prowadz¹ ewidencji dzieci
objêtych obowi¹zkiem szkolnym, dane o uczniach spe³niaj¹cych obowi¹zek
szkolny wype³nia szko³a macierzysta.

Rubryka 1 - dotyczy dzieci i m³odzie¿y z ca³ego obwodu.
W rubryce 2 - nie nale¿y wykazywaæ dzieci i m³odzie¿y z innych obwodów

szkolnych, ³¹cznie z indywidualnym nauczaniem.
Rubryka 4 - dotyczy dzieci i m³odzie¿y, które na podstawie art. 16 ust. 8

ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.) otrzyma³y zezwolenie dyrektora szko³y na spe³nienie
obowi¹zku szkolnego poza szko³¹.

W rubryce 5, 6 i 7 - za spe³nienie obowi¹zku szkolnego uznaje siê
równie¿ udzia³ dzieci i m³odzie¿y z upoœledzeniem umys³owym w stopniu
g³êbokim w zajêciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych przez
szko³y sporz¹dzaj¹ce sprawozdanie zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o systemie
oœwiaty (ujêtych równie¿ w dziale 3 w rubrykach 1 do 9, w wierszach 5, 6 i 9,
w dziale 4, w wierszach 1, 2, 4, 5 i 6 rubr. 2 i 3 oraz w dziale 5), oraz w innych
szko³ach i oœrodkach rewalidacyjno - wychowawczych, w których
prowadzone s¹ indywidualne zajêcia wychowawcze (placówki te wype³niaj¹
tylko rubr. 6 i 7 w dz. 7).

8. Dzia³ 7a. UCZNIOWIE WED£UG KLAS I ODLEG£OŒCI
ZAMIESZKANIA OD SZKO£Y

Nale¿y wykazaæ wy³¹cznie uczniów uczêszczaj¹cych do szko³y
obwodowej (dzia³ 7, rubr. 2, wiersz 1).

Je¿eli jest wype³niony dzia³ 7a, to nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, czy
powinien byæ równie¿ wype³niony wiersz 16 w dziale 1. W dzia³e 7a nale¿y
kierowaæ siê adresem zamieszkania uczniów.
9. Powype³nieniusprawozdanianale¿ysprawdziæzgodnoœæ liczbwystêpuj¹cych
w ró¿nych dzia³ach sprawozdania, a mianowicie:

- dzia³ 1, wiersz 16 � 17 + 18;
- dzia³ 2, wiersz 1, rubr. 1 = dzia³ 3, wiersz 5, rubr. 1 (dotyczy szkó³

podstawowych kod 111-116 i gimnazjów kod 151-155 dla dzieci i
m³odzie¿y bez szkó³ specjalnych, szkó³ podstawowych specjalnych
kod 121-134 i gimnazjów specjalnych kod 161-168 oraz szkó³
podstawowych dla doros³ych kod 141 i gimnazjów dla doros³ych kod 181);

- dzia³ 2, wiersz 2, rubr. 1 = dzia³ 3, wiersz 6, rubr. 1 (dotyczy szkó³
podstawowych kod 111-116 i gimnazjów kod 151-155 dla dzieci i
m³odzie¿y bez szkó³ specjalnych, szkó³ podstawowych specjalnych
kod 121-134 i gimnazjów specjalnych kod 161-168 oraz szkó³
podstawowych dla doros³ych kod 141 i gimnazjów dla doros³ych kod 181);

- dzia³ 3, wiersz 9, rubr. 1 = dzia³ 4, wiersz 1, rubr. 2 (dotyczy szkó³
podstawowych kod 111-116 i gimnazjów kod 151-155 dla dzieci i
m³odzie¿y bez szkó³ specjalnych);

- dzia³ 3, wiersz 9, rubr. 2 = dzia³ 4, wiersz 1, rubr. 3 (dotyczy szkó³
podstawowych kod 111-116 i gimnazjów kod 151-155 dla dzieci i
m³odzie¿y bez szkó³ specjalnych);

- dzia³ 3, wiersz 1, rubr. 5 - dzia³ 3, wiersz 2, rubr. 5 = dzia³ 6, wiersz 1, rubr. 1
(dotyczy gimnazjów dla dzieci i m³odzie¿y bez szkó³ specjalnych,
kod 151-155);

- dzia³ 3, wiersz 1, rubr. 8 - dzia³ 3, wiersz 2, rubr. 8 = dzia³ 6, wiersz 1, rubr. 1
(dotyczy szkó³ podstawowych dla dzieci i m³odzie¿y bez szkó³
specjalnych, kod 111-116);

- dzia³ 5, rubr. 2 do 17 = dzia³ 3, wiersz 9, rubr. 1 (dotyczy szkó³ podstawowych
kod 111-116 i gimnazjów kod 151-155 dla dzieci i m³odzie¿y bez szkó³
specjalnych);

- dzia³ 5, rubr. 2 do 17 � dzia³ 3, wiersz 5, rubr. 1 (dotyczy szkó³
podstawowych dla doros³ych kod 141 i gimnazjów dla doros³ych kod 181);

- dzia³ 5, rubr. 2 do 17 � dzia³ 3, wiersz 5, rubr. 1 (dotyczy szkó³
podstawowych specjalnych kod 121-134 i gimnazjów specjalnych
kod 161-168);

- dzia³ 7, wiersz 1, rubr. 2 + rubr. 5 - 6, 7 � dzia³ 3, wiersz 5, rubr. 1;
- dzia³ 7, wiersz 2, rubr. 2 + rubr. 5 - 6, 7 � dzia³ 3, wiersz 6, rubr. 1.


