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Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 
88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych sta-
tystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 178, poz. 1482, z późn. zm.) 

                                                                      

(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) Kody szkół znajdują się w objaśnieniach. b) Symbol właściwej odpowiedzi otoczyć obwódką. c) Wpisać właściwego ministra, jednostkę 
samorządu terytorialnego (samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki), inną osobę prawną lub osobę fizyczną. d) Licea specjalne działające 
w zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach interwencyjnych oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrod-
kach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych lub zakładach karnych wpisują symbol tylko w odniesieniu do 
uczniów przebywających stale w danej placówce, nieujmowanych  w sprawozdaniu szkoły macierzystej. e) Wypełnia urząd statystyczny. 

 
Dział 1. Dane ogólne 

 
  

 
a) Dotyczy uczniów przebywających okresowo w danej placówce. b) Zasada liczenia podana jest w objaśnieniach. 
 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208,  00-925 Warszawa                                  www.stat.gov.pl 
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
 
 
 
 

Urząd Statystyczny 
 
 
w �����������.. 

Numer identyfikacyjny � REGON 
 
 
 

S-05 
Sprawozdanie liceum 

ogólnokształcącego dla młodzieży 
według stanu  

w dniu 30 IX 2006 r. Przekazać/wysłać w terminie do 
dnia 9 października 2006 r. 

Wypełnia US    Oddział terenowy   Nr formularza     

                                      

ogółem  
(wiersz 02+03+06+07) 01 

 

sale lekcyjne 02  

pracownie szkolne 
(w tym biblioteka) 03 

 

komputerowe 04 
 

w 
tym 

języków obcych 05 
 

sale gimnastyczne 06 
 

Liczba 
pomiesz-
czeń 
szkolnych 

pływalnie (baseny) 07 
 

województwo 

powiat 

miasto/dzielnica 

gmina 5.
 A

dr
es

 sz
ko
ły

  

miejscowość 

 

1 szkoła samodzielna 1a. Typ  
     jednostkib) 2 szkoła wchodząca w skład zespołu szkół 

1 publiczna 
2 niepubliczna o uprawnieniach szkoły pu-

blicznej 2. Szkoła jestb) 

3 niepubliczna 
3. Organ prowadzącyc) 

 

 
 

  
    1. Kod szkołya) 

  

1 w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców 
2 w mieście do 5 tys. mieszkańców 4. Szkoła jest b) 
3 na wsi 

 

   

6. Dominujący rodzaj niepełnosprawności         
uczniówd) 

 (dotyczy liceów specjalnych � patrz wykaz  
 zamieszczony w objaśnieniach)   

 

   Symbol organu prowadzącegoe) 
  

  

        Identyfikator 
miejscowoście) 

  

komputerów w szkole 08

w tym z dostępem do Internetu 09 

komputerów przeznaczonych do użytku uczniów 10 

   w tym z dostępem  do Internetu 11 

         w tym za pomocą szybkiego łącza 12 

książek w woluminach (tomach) w bibliotece szkolnej 13 

uczniów mieszkających na stancjach (poza internatem) 14 

uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych dzia-
łających w zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach 
interwencyjnych oraz młodzieżowych ośrodkach wycho-
wawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 
schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych lub 
zakładach karnych a),b) 

15 

 

 

wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wycho-
wawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych przy 
zakładach opieki zdrowotnej (włącznie z zakładami lecz-
nictwa uzdrowiskowego)b) 

16 

 

 



 
Dział 2.  Uczniowie według roku urodzenia i płci 

Wyszczególnienie 
Ogółem 
(rubr. 2 
do 8) 

1992 
i później 1991 1990 1989 1988 1987 1986 

i wcześniej 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ogółem 1         

w tym kobiety 2         

Z liczby ogółem 
uczniowie klasy I 3 

        

Z liczby  ogółem - cudzoziemcy 4  

w tym cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu zezwala-
jącą na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 5 

 

Z wiersza 4 z krajów Unii Europejskiej 6  

Dział 3.  Uczniowie i oddziały według klas 

W klasach 
Wyszczególnienie 

Ogółem 
(rubr. 3
do 6) 

W tym 
kobiety 

wstępnych 
dwujęzycz-

nych 
I II III 

0 1 2 3 4 5 6 

uczniów 01       

promowanych bądź absolwentów 02       

z 
w

ie
r-

sz
a 

 0
1 

niepromowanych 

wg stanu 
na koniec 
poprzed-
niego roku 
szkolnego 
- 31.VIII 03       

oddziałów 04  X     

uczniów 05       

w tym kobiet 06  X     

ze wsi a) 07       

powtarzających klasę 08       

niepełnosprawnych 09       

objętych indywidualnym nauczaniem 10       

I 11   

Li
cz

ba
 

z 
w

ie
rs

za
 0

5 

którzy świadectwo ukoń-
czenia szkoły niższego 
szczebla otrzymali w 
poprzednim roku szkol-
nym, w klasie 

wstępnej 
dwuję-
zycznej 

wg stanu 
na począ-
tek roku 
szkolnego
sprawoz-
dawczego
- 30.IX 

12
 

 

a) Według miejsca zamieszkania rodziców. 
Dział 4.  Oddziały, uczniowie i absolwenci � dane uzupełniające (nie wypełniają licea ogólnokształcące specjalne) 

Uczniowie Absolwenci z poprzedniego roku
 szkolnego Wyszczególnienie Oddziały 

razem w tym kobiety razem w tym kobiety 
0 1 2 3 4 5 

ogółem (wiersz 2 + 3 + 4) 1      

specjalnych 2      

integracyjnych 3      

Niepełno-
sprawni w 
oddziałach 

ogólnodostępnych 4      

sportowe 5      

mistrzostwa sportowego 6      

dwujęzyczne (łącznie  
z klasami wstępnymi) 7      Klasy/oddziały 

z językiem nauczania mniej-
szości narodowych lub grup 
etnicznych 

8 
     

Uwaga: Dział wypełniają wszystkie licea ogólnokształcące oprócz szkół specjalnych (wykaz szkół znajduje się w objaśnieniach do formularza).



Dział 5. Uczniowie i absolwenci objęci kształceniem specjalnym (wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) 
   

Absolwenci z poprzedniego roku szkol-
nego 

Uczniowie którzy otrzymali 
świadectwo 
dojrzałości 

ogółem 
(rubr. 2 
do 14  ) 

niesły-
szący 

słabo- 
słyszący 

niewi-
domi 

słabo- 
widzący 

z nie-
pełno-
spraw-
nością 

ruchową 

z nie-
pełno-
spraw- 
nością 
sprzę-
żoną 

niedo-
stoso-
wani 
spo-
łecznie 

zagro-
żeni 

niedo-
stoso-

waniem 
spo-

łecznym 

zagro-
żeni 

uzależ-
nieniem 

z zabu-
rzenia-

mi 
zacho-
wania 

z zabu-
rzeniami 

psy-
chicz-
nymi 

z choro-
bami 
prze-

wlekły-
mi 

z upo-
śledze-
niem 
umy-

słowym 
w stop-

niu 
lekkima) 

ogółem w tym 
kobiety 

razem w tym 
kobiety 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 
 

                 

a) Dotyczy uzupełniających liceów ogólnokształcących 
Dział 6. Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego według roku urodzenia i płci 

 
 
 

 
 

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie) 

Wyszczególnienie Ogółem 
(rubr. 2 do 11) 

1990  
i później 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 

i wcześniej 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ogółem 1            

w tym ko-
biety 2            

Z liczby ogółem (wiersz 1 rubr. 1) absolwenci, którzy przystą-
pili do egzaminu maturalnego w  poprzednim roku  szkolnym 3  

w tym kobiety 4  

Z wiersza 3 absolwenci, którzy otrzymali świadectwo dojrza-
łości 5  

w tym kobiety 6  

 

                                      

��������������������������
(imię, nazwisko i telefon osoby, 
która sporządziła sprawozdanie) 

����.�������������� 
(miejscowość, data) 

������������������������.. 
(pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy)



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

Sprawozdanie sporz¹dzaj¹ szko³y macierzyste. Dotyczy szkó³ czynnych w danym roku
szkolnym oraz tych, które zakoñczy³y dzia³alnoœæ w sierpniu poprzedniego roku
szkolnego. Ka¿da szko³a wymieniona w wykazie typów szkó³ wype³nia odrêbne
sprawozdanie. Licea ogólnokszta³c¹ce specjalne dzia³aj¹ce w zak³adach opieki
zdrowotnej, w placówkach interwencyjnych, w m³odzie¿owych oœrodkach
wychowawczych, m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapii, schroniskach dla
nieletnich, zak³adach poprawczych lub zak³adach karnych oraz szko³y, przy
których zosta³y utworzone oddzia³y przyszpitalne, wype³niaj¹: dzia³ 1-3, dzia³ 5-6 z
uwzglêdnieniem uczniów przebywaj¹cych stale w placówce. Je¿eli uczniowie
przebywaj¹ w placówce tylko okresowo, nale¿y wype³niæ tylko dzia³ 1.

W sprawozdaniach liceów zlikwidowanych z koñcem poprzedniego roku szkolnego
nale¿y podaæ wy³¹cznie dane dotycz¹ce wyników klasyfikacji uczniów - dzia³ 3, wiersze
01–03 oraz absolwentów - dzia³ 4, rubr. 4 i 5, dzia³ 5, rubr. 15 -18 i dzia³ 6.

Uczniówiabsolwentówniepe³nosprawnych(dzia³3,wiersz09,dzia³4,wiersze2-5,
dzia³ 5) nale¿y wykazaæ w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej�.
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.)

Wype³niony formularz nale¿y przekazaæ (wys³aæ) do urzêdu statystycznego
w danym województwie.

Dzia³ 1. Dane ogólne

W wierszach 02 do 13 ka¿de pomieszczenie, w tym biblioteka, oraz komputery mog¹
byæ wykazane tylko raz. W przypadku wspólnego u¿ytkowania pomieszczeñ,
komputerów przez wiêcej ni¿ jedn¹ szko³ê - dane wykazuje szko³a wskazana przez
dyrektora. Liczbê pomieszczeñ nale¿y podaæ bez pomieszczeñ przeznaczonych
wy³¹cznie na zajêcia pozalekcyjne oraz pomieszczeñ adaptowanych do prowadzenia
zajêæ wychowania fizycznego (np. hole, sale lekcyjne).

Wiersz 12 dotyczy szerokopasmowej linii ³¹cznoœci umo¿liwiaj¹cej sta³e szybkie
po³¹czeniez Internetemprzyzastosowaniu technologiiz rodzinyxDSL(ADSL,SDSLitp.),
sieci telewizji kablowej (modemu kablowego), ³¹cza satelitarnego, sta³ego po³¹czenia
bezprzewodowego (np. UMTS, WLL).

Wiersz 15 - suma œrednich stanów miesiêcznych liczby uczniów w dniach nauki szkolnej
od paŸdziernika roku poprzedniego do wrzeœnia roku bie¿¹cego podzielona przez 10.

Wiersz 16 - sumaœrednichstanówmiesiêcznych liczbyuczniówwdniachnauki szkolnej
od paŸdziernika roku poprzedniego do wrzeœnia roku bie¿¹cego podzielona przez 12.

Dzia³ 2. Uczniowie wed³ug roku urodzenia i p³ci

Wiersz 4 - cudzoziemcem jest ka¿dy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego, zgodnie z
art. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z
póŸn. zm.).

Dzia³ 3. Uczniowie i oddzia³y wed³ug klas

Wiersze 02, 03 i 08 - uczniów nale¿y podaæ z uwzglêdnieniem wyników egzaminów
poprawkowych i klasyfikacyjnych.

Wiersz 10 dotyczy uczniów, których stan zdrowia uniemo¿liwia lub znacznie utrudnia
uczêszczanie do szko³y, posiadaj¹cych orzeczenie publicznej poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, o potrzebie
indywidualnego nauczania�.

Dzia³ 4. Oddzia³y, uczniowie i absolwenci - dane uzupe³niaj¹ce

Wiersz 2 dotyczy oddzia³u specjalnego, w którym liczba uczniów powinna wynosiæ od 4
do 16 w poszczególnych oddzia³ach�.

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
oddzia³ach�.

Wiesz 4 dotyczy ka¿dego oddzia³u w szkole ogólnodostêpnej, do którego uczêszcza
1-2 uczniów niepe³nosprawnych.

Wiersze 5 i 6. Klasami sportowymi (mistrzostwa sportowego) s¹ oddzia³y, w których
prowadzone jest szkoleniesportowe,w jednej lubkilkudyscyplinachsportu ,wkolejnychco
najmniej trzech klasach danego typu szko³y. Obowi¹zkowy tygodniowy wymiar godzin
zajêæ sportowych wynosi:

a) w klasach i szko³ach sportowych - co najmniej 10 godzin,
b) w szko³ach mistrzostwa sportowego - co najmniej 16 godzin.

Wiersz 7 - nauczanie jest prowadzone w dwóch jêzykach: polskim oraz obcym
nowo¿ytnym, bêd¹cym drugim jêzykiem nauczania�.

Dzia³ 5. Uczniowie i absolwenci objêci kszta³ceniem specjalnym (wymagaj¹cy
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)

W rubr. 2-6, 8-14 ka¿dego ucznia nale¿y wykazaæ tylko w jednym rodzaju
niepe³nosprawnoœci wskazanym w orzeczeniu publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

Uczniów z wiêcej ni¿ jedn¹ niepe³nosprawnoœci¹ nale¿y wykazaæ w rubryce 7 z
niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹.

Dzia³ 6. Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego wed³ug roku urodzenia i p³ci

Nie nale¿y podawaæ absolwentów, którzy ukoñczyli szko³ê w latach wczeœniejszych, a do
egzaminu dojrza³oœci przyst¹pili w roku bie¿¹cym.

Po wype³nieniu sprawozdania nale¿y sprawdziæ zgodnoœæ liczb wystêpuj¹cych w
ró¿nych dzia³ach, a mianowicie:

Dla wszystkich szkó³:
dzia³ 2, wiersz 1, rubr. 1 = dzia³ 3, wiersz 05, rubr. 1
dzia³ 2, wiersz 2, rubr. 1 = dzia³ 3, wiersz 06, rubr. 1
dzia³ 2, wiersz 3, rubr. 1 = dzia³ 3, wiersz 05, rubr. 4
dzia³ 3, wiersz 09, rubr. 1 = dzia³ 5, rubr. 1

Dla kodów szkó³: 211, 216, 217, 218
dzia³ 3, wiersz 09, rubr. 1 = dzia³ 4, wiersz 1, rubr. 2
dzia³ 3, wiersz 09, rubr. 2 = dzia³ 4, wiersz 1, rubr. 3

dzia³ 3, wiersz 05, rubr. 3 ≤ dzia³ 4, wiersz 7, rubr. 2

dzia³ 3, wiersz 06, rubr. 3 ≤ dzia³ 4, wiersz 7, rubr. 3

dzia³ 3, wiersz 04, rubr. 1 ≥ dzia³ 4, wiersz 1, rubr. 1
dzia³ 5, rubr. 1 < dzia³ 2, wiersz 1, rubr. 1
dzia³ 4, wiersz 1, rubr. 4 = dzia³ 5, rubr. 15
dzia³ 4, wiersz 1, rubr. 5 = dzia³ 5, rubr. 16
dzia³ 5, rubr. 15 < dzia³ 6, wiersz 1, rubr. 1
dzia³ 5, rubr. 16 < dzia³ 6, wiersz 2, rubr. 1
dzia³ 5, rubr. 17 < dzia³ 6, wiersz 5

dzia³ 5, rubr. 18 < dzia³ 6, wiersz 6

Dla kodów szkó³: 212, 213, 214, 215, 219

dzia³ 5, rubr. 15 ≤ dzia³ 6, wiersz 1, rubr. 1

dzia³ 5, rubr. 16 ≤ dzia³ 6, wiersz 2, rubr. 1

dzia³ 5, rubr. 17 ≤ dzia³ 6, wiersz 5

dzia³ 5, rubr. 18 ≤ dzia³ 6, wiersz 6

dzia³ 5, rubr. 1 ≤ dzia³ 2, wiersz 1, rubr. 1
Dla kodów szkó³: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
dzia³ 3, wiersz 02, rubr. 6 = dzia³ 6, wiersz 1, rubr. 1

Dla kodów szkó³: 218, 219
dzia³ 3, wiersz 02, rubr. 5 = dzia³ 6, wiersz 1, rubr. 1

Kod Wykaz szkó³ wype³niaj¹cych formularz Wstawiæ
„X”

Ponadgimnazjalne szko³y dla m³odzie¿y:

a) na podbudowie programowej gimnazjum:

211 licea ogólnokszta³c¹ce

212 licea ogólnokszta³c¹ce specjalne

213
licea ogólnokszta³c¹ce specjalne
zorganizowane przy zak³adach opieki
zdrowotnej

214 licea ogólnokszta³c¹ce specjalne
dzia³aj¹ce w placówkach interwencyjnych

215

licea ogólnokszta³c¹ce specjalne dzia³aj¹ce
w m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych,
m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapii,
schroniskach dla nieletnich, zak³adach
poprawczych lub zak³adach karnych

216 licea ogólnokszta³c¹ce sportowe

217 licea ogólnokszta³c¹ce mistrzostwa
sportowego

b) na podbudowie programowej zasadniczej szko³y zawodowej:

218 uzupe³niaj¹ce licea ogólnokszta³c¹ce

219 uzupe³niaj¹ce licea ogólnokszta³c¹ce
specjalne

Wykaz szkó³ wed³ug dominuj¹cego rodzaju
niepe³nosprawnoœci Symbol

d
la

u
c
z
n
ió

w

nies³ysz¹cych 01

s³abos³ysz¹cych 02

niewidomych 03

s³abowidz¹cych 04

z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ 05

z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹ 06

niedostosowanych spo³ecznie 07

zagro¿onych niedostosowaniem spo³ecznym 08

zagro¿onych uzale¿nieniem 09

z zaburzeniami zachowania 10

z zaburzeniami psychicznymi 11

z chorobami przewlek³ymi 12

z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim 13

Podstawa prawna: 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�, rozporz¹dzenie 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.), oznaczone dalej symbolem�.

Objaœnienia do sprawozdania S-05




