
 

   1. Kod szkoły a) 
 

 

 1 szkoła samodzielna 

2 szkoła wchodząca w skład zespołu szkół 
3 oddziały szkoły ponadgimnazjalnej 

1a. Typ 
jednostkib) 

4 oddziały szkoły ponadpodstawowej 

1 publiczna 

2 niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej 2. Szkoła 
jestb) 

3 niepubliczna 

1 dzienna 
2 wieczorowa 3. Forma 

kształceniab) 
3 zaoczna 

1 we wrześniu 4. Rok szkol-
ny  rozpo- 
czyna sięb) 2 w lutym 
5. Organ prowadzącyc) 

województwo

powiat 

miasto/dzielnica 

gmina 

6.
 A

dr
es

 sz
ko
ły

  

miejscowość 
 

Wypełnia US    Oddział terenowy Nr formularza 

a) Kody szkół znajdują się pod działem 4. b) Symbol właściwej odpowiedzi otoczyć obwódką. c) Wpisać właściwego ministra, jednostkę samorządu terytorial-
nego (samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki), inną osobę prawną lub osobę fizyczną. d) Wypełnia urząd statystyczny. 

 
 
 

 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-06 
Sprawozdanie liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych 
według stanu  

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

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.) 

Szkoły ponadgimnazjalne i oddziały dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej sporządzają dwa odrębne sprawozdania. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
Dział 1. Dane ogólne 

ogółem (wiersz 02+03) 01  
komputerów w szkole 06  

sale lekcyjne 02      w tym z dostępem do Internetu 07  

pracownie szkolne 
(w tym biblioteka) 03 

 
komputerów przeznaczonych do użytku uczniów 08

 

komputerowe 04  
    w tym z dostępem do Internetu 09  

Liczba 
pomiesz-
czeń 
szkol-
nych w 

tym języków obcych 05  
         w tym za pomocą szybkiego łącza 10  

 

Li
cz

ba
 

książek w woluminach (tomach) w bibliotece szkolnej 11  

Dział 2.  Uczniowie według roku urodzenia i płci 
Urodzeni w latach 

Wyszczególnienie 
Ogółem 
(rubr. 2 
do 10) 

1989 
i później 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 

i wcześniej 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ogółem 1           

w tym kobiety 2           

Z �ogółem� uczniowie kl. I, 
którzy świadectwo ukończe-
nia szkoły niższego szczebla 
otrzymali w poprzednim roku 
szkolnym 

3 

          

Z �ogółem� (wiersz 1, rubr. 1) cudzoziemcy 4  

w tym cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu zezwalającą 
na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 5  

Z wiersza 4  cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej 6  

                                                                                   (e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie) 
 

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

 
���������������� 

(miejscowość, data) 

 
�������������������.. 

(pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy) 

                                      

1 w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców 
2 w mieście do 5 tys. mieszkańców 7. Szkoła 

jestb) 
3 na wsi 

 
   Symbol organu prowadzącegod) 
  

  
        Identyfikator 

miejscowościd) 
  



PODPISY NA PIERWSZEJ STRONIE 

Szkoła wpisuje (w rubryce po prawej stronie tabeli) w odpowiednim wierszu 
znak �X�. Zaznaczony kod należy przepisać do pozycji 1 części tytułowo-
adresowej. 

Dział 3. Uczniowie (w tym  niepełnosprawni) i oddziały według klas oraz absolwenci niepełnosprawni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział 4. Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego według roku urodzenia i płci 

Z liczby ogółem urodzeni w roku 
Wyszczególnienie 

Ogółem 
(rubr. 3 
do 11) 

W tym 
eksterni 1989  

i później 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 kobiety 2            
absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu 
maturalnego  3  

w tym kobiety 4  
absolwenci, którzy otrzymali świadectwo 
dojrzałości 5  

Z liczby 
ogółem 

w tym kobiety 6  

 

  

W klasach Wyszczególnienie ogółem 
I II III IV 

0 1 2 3 4 5 
oddziałów 1      

uczniów 2      

w  tym kobiet 3      

niepełnosprawnych z wiersza 2 4      

w tym kobiet 5      

absolwentów niepełnosprawnych z poprzedniego roku szkolnego 6  

w tym kobiet 7  

absolwentów z wiersza 6, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości 8  

Li
cz

ba
 

w tym kobiet 9  

 

Kod Wykaz szkół dla dorosłych wypełniających 
formularz: 

Wstawić 
�X� 

Szkoły ponadpodstawowe 

301a) Licea ogólnokształcące na podbudowie progra-
mowej szkoły podstawowej  

302a) Licea ogólnokształcące na podbudowie progra-
mowej szkoły zasadniczej  

Szkoły ponadgimnazjalne 

303 Licea ogólnokształcące na podbudowie progra-
mowej gimnazjum  

304 Uzupełniające  licea  ogólnokształcące  na  podbu-
dowie  programowej zasadniczej szkoły zawodowej  

Objaśnienia do sprawozdania S-06 
Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębną kratkę. 
Przykład wypełniania e-maila: 
z e n o n . k o w a l s k i @ x x x . y y y . p l 
Sprawozdanie sporządzają szkoły macierzyste, oddzielnie dla każdego typu szkoły oraz dla każdej formy kształcenia (dzienna, wieczorowa, zaoczna),  nawet wówczas, gdy posiadają wspólną administrację. 
Jeżeli w szkole nauczanie prowadzone jest np. w formie dziennej i wieczorowej, to jedno sprawozdanie należy sporządzić dla szkoły (poz. 1a, pkt 1 lub 2), drugie dla oddziału (poz. 1a, pkt 3 lub 4).    
Odrębne sprawozdania sporządzają również: 
a) licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne, w których istnieją oddziały liceum ogólnokształcącego ponadpodstawowego, 
b) szkoły, które dokonują rekrutacji uczniów do klasy I dwa razy w ciągu roku (w lutym i we wrześniu). 
Oddziały ponadgimnazjalne (poz. 1a, pkt 3) wypełniają: dział 2, dział 3 i dział 4. 
Oddziały ponadpodstawowe (poz. 1a, pkt 4) wypełniają: dział 2, dział 3 i dział 4. 
Informację o zaklasyfikowaniu miejscowości, w której zlokalizowana jest szkoła, według liczby ludności - należy podać według stanu w dniu 31 grudnia 2005 r., zgodnie z art.2 pkt 4 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.). 
Dział 1. Dane ogólne  
Każde pomieszczenie, w tym biblioteka, oraz komputery mogą być wykazane tylko jeden raz. W przypadku wspólnego użytkowania pomieszczeń i komputerów przez więcej niż jedną szkołę � dane wykazuje 
szkoła wskazana przez dyrektora. 
Wiersz 10 dotyczy szerokopasmowej linii łączności, umożliwiającej stałe szybkie połączenie z Internetem przy zastosowaniu technologii z rodziny xDSL (ADSL, SDSL itp.), sieci telewizji kablowej (modemu 
kablowego), łącza satelitarnego, stałego połączenia bezprzewodowego (np. UMTS,WLL).  
Dział 2. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach � Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z  późn. zm.). 
Dział 3. Uczniowie (w tym niepełnosprawni) i oddziały według klas oraz absolwenci niepełnosprawni  
Szkoły prowadzące nauczanie w trybie  semestralnym wykazują uczniów według klas, a nie semestrów. 
Uczniów i absolwentów niepełnosprawnych należy wykazać na podstawie faktu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328). 
Dział 4. Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego według roku urodzenia i płci 
Nie należy podawać absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach wcześniejszych. Łącznie z eksternami.  
Po wypełnieniu sprawozdania należy sprawdzić zgodność liczb występujących w różnych działach, a mianowicie: 
- Dział 2, wiersz 1, rubr. 1 = dział 3, wiersz 2, rubr. 1; - Dział 2, wiersz 2, rubr. 1 = dział 3, wiersz 3, rubr. 1;   - Dział 2, wiersz 3, rubr. 1 ≤ dział 3, wiersz 2,  rubr. 2; 
- Dział 3, wiersz 6, rubr. 1 ≥ dział 3, wiersz 8, rubr. 1; - Dział 3, wiersz 7, rubr. 1 ≥ dział 3, wiersz  9, rubr. 1; - Dział  3, wiersz 6, rubr. 1 < dział 4, wiersz 1, rubr. 1; 
- Dział 3, wiersz 7, rubr. 1 < dział 4, wiersz 2, rubr. 1; - Dział 3, wiersz 8, rubr. 1 <  dział 4, wiersz 5, rubr. 1; - Dział 3, wiersz  9, rubr. 1 < dział 4, wiersz  6, rubr. 1. 

 
 

a) Kod odnosi się również do oddziałów tych szkół działających w ponadgimnazjal-
nych liceach ogólnokształcących. 


