
 
 

województwo 

powiat 

miasto/dzielnica 

gmina 

6. Adres     
    szkoły 

miejscowość 

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

7. Szkoła jest zloka- 
    lizowana:b) 

3 na wsi 

 
   

8. Dominujący rodzaj specjalnych potrzeb edukacyjnych  
    uczniów (dotyczy szkół specjalnych � patrz wykaz  
     zamieszczony w objaśnieniach)  

a)Kody szkół znajdują się w objaśnieniach. b)Symbol  właściwej odpowiedzi otoczyć obwódką. c)Dotyczy oddziałów szkół na podbudowie 
programowej kl. VIII szkoły podstawowej oraz na podbudowie programowej szkoły zasadniczej. d)Dotyczy oddziałów w szkołach dla dorosłych na 
podbudowie programowej gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej. e)Wpisać właściwego ministra, jednostkę samorządu terytorialnego 
(samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki), inną osobę prawną lub osobę fizyczną. f)Wypełnia urząd statystyczny.  
 

Uwaga: Oddziały dotychczasowych szkół ponadpodstawowych oraz oddziały szkół ponad-
gimnazjalnych nie wypełniają wierszy 1-17. 
a)Należy przestrzegać zasady, aby każde pomieszczenie, stanowisko w warsztacie szkolnym, 
komputer, biblioteka wykazane były tylko jeden raz. W zespole szkół użytkujących wspólne 
pomieszczenia, stanowiska w warsztatach szkolnych, komputery i bibliotekę � wykazuje je 
szkoła wskazana przez dyrektora. b)Należy wykazać wszystkich uczniów, których obejmuje 
umowa zawarta pomiędzy szkołą a CKP, dotycząca ich uczestnictwa w zajęciach praktycz-
nych w CKP w roku szkolnym. c)Wypełniają szkoły specjalne przy zakładach opieki 
zdrowotnej oraz szkoły, przy których utworzone zostały oddziały przyszpitalne, w 
odniesieniu do uczniów tych oddziałów, których nie należy doliczać do ogólnej liczby 
uczniów w danej szkole.  

Dział l. Dane ogólne 

a)Kolegia sporządzają sprawozdanie według stanu w dniu 1 października. 
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
 
 
 
 

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

Numer identyfikacyjny � REGON 
 

S-07 
Sprawozdanie liceum profilowanego  

i szkoły zawodowej 
 

według stanu  
w dniu 30 IX 2006 r.a) 

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

 
(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy)   

 
Szkoły ponadgimnazjalne z oddziałami dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej  sporządzają dwa odrębne 
 sprawozdania: dla szkoły i dla oddziałów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wypełnia US    Oddział terenowy Nr formularza     

                                      

 
    1. Kod szkołya) 

 

 

   Symbol organu prowadzącego f) 
  

  

        Identyfikator miejscowości f) 
  

1 szkoła samodzielna 

2 szkoła wchodząca w skład 
zespołu szkół 

3 oddziały dotychczasowej 
szkoły ponadpodstawowejc) 

1a. Typ   
      jednostkib) 

4 oddziały szkoły 
ponadgimnazjalnejd) 

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 prowadzącye) 

 

ogółem (wiersz 2+3+8+9+10) 01  
sale lekcyjne 02  
pracownie szkolne 03  

komputerowe 04  
języków obcych 05  
ćwiczeń praktycznych 06  

w  tym 

symulacyjne 07  
warsztaty szkolne 08  
sale gimnastyczne 09  

pomieszczeń 
szkolnycha) 

pływalnie (baseny) 10  
komputerów w szkole ogółema) 11  

w tym z dostępem do Internetu 12  
komputerów przeznaczonych do użytku uczniówa) 13  

w tym z dostępem do Internetu 14  
      w tym za pomocą szybkiego łącza 15  

książek w woluminach (tomach) w bibliotece szkolnej  
 16  
stanowisk szkoleniowych w warsztatach szkolnycha) 17  
uczniów odbywających praktyki zawodowe w Centrach Kształcenia 
Praktycznegob) 18  
uczniów mieszkających na stancjach 19  
uczniów szkół specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnejc) 20  

Li
cz

ba
 

wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych 
w szkołach specjalnych zorganizowanych przy zakładach opieki 
zdrowotnejc) 

21 
 

 



 
 
Dział 2. Uczniowie według roku urodzenia i płci                                                                                                                              

Wyszczególnienie 
Ogółem 

(rubr. 2 do 
15) 

1993 i 
później 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981-1977 1976 i 

wcześniej 

0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ogółem l                

w tym kobiety 2                

Z liczby ogółem uczniowie klasy I 3                

w tym kobiety 4                

Z wiersza 3 - którzy świadectwo 
ukończenia szkoły niższego 
szczebla otrzymali w poprzed-
nim roku szkolnym 

5 

               

w tym kobiety 6                

Z liczby ogółem  (wiersz 1) cudzoziemcy 7  

w tym posiadający kartę pobytu zezwalającą na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 8  

Z wiersza 7 - z krajów Unii Europejskiej 9  

Uwaga: W przypadku szkół artystycznych w dziale 2 należy wykazać wyłącznie uczniów, którzy w szkole 
artystycznej uczą się jednocześnie przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących. 
 

Dział 3.  Uczniowie i oddziały według klasa) 

Liczba oddziałów i uczniów w roku szkolnym sprawozdawczym � stan na 30 IX  Liczba uczniów według stanu na koniec poprzedniego  roku szkolnego  
- 31. VIII b) uczniowie 

Lp. 
Czas 

trwania 
nauki 

Klasa 
ogółem w tym 

kobiety 

promowanych 
bądź 

absolwentów 

z 
wydłużonym 

okresem 
nauczania 

 
niepromowa-

nych 
oddziałyc) ogółem w tym ze 

wsid) 

w tym 
powtarza-
jący klasę 

w tym 
młodocia- 

ni pracownicye) 

w tym nie-
pełnosprawnif) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
01              

02              

03              

04              

05              

06              

07              

08              

09              

10              

11              

12 Ogółem            

a)Szkoły dla dorosłych wy- 
pełniają tylko rubr. 1, 2, 8, 
9 i 13. b)Łącznie z wy-
nikami egzaminów po-
prawkowych i klasyfika-
cyjnych. c)Nie wypełniają 
szkoły artystyczne kształ-
cące wyłącznie w zakresie 
artystycznym. d)Według 
miejsca zamieszkania ro-
dziców. e)Wypełniają tylko 
zasadnicze szkoły zawo- 
dowe dla młodzieży 
(łącznie ze specjalnymi). 
Dotyczy uczniów, którzy 
zawarli z pracodawcą 
umowę o naukę zawodu, a 
do szkoły uczęszczają na 
dokształcanie teoretyczne.  
f)Należy wypełniać w 
oparciu o orzeczenie pub- 
licznej poradni psycholo- 
giczno-pedagogicznej. 
 



 
 
Dział 4. Oddziały, uczniowie i absolwenci - dane uzupełniające (dotyczy tylko szkół dla młodzieży - bez specjalnych) 

 
Uczniowie Absolwenci Uczniowie Absolwenci 

Wyszczególnienie Oddziały 
 razem w tym 

kobiety 
razem w tym 

kobiety 

Wyszczególnienie 
 

Oddziały 
 razem w tym 

kobiety 
razem 

 
w tym 
kobiety 

0 l 2 3 4 5 0 l 2 3 4 5 
ogółem (wiersz  2 + 3 
+ 4) l 

     Uczniowie pobierający naukę 
indywidualnie 5 X  

 
 
 X X 

specjalnych 2  
 

 
 

 
 

 
 

 
 Klasy sportowe 6  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

integracyjnych 3  
 

 
 

 
 

 
 

 
 Klasy mistrzostwa sportowego 7  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Niepełno-
sprawni  w 
oddziałacha)   
 

ogólnodostępnych 4  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

a)Należy wypełnić w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

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

Absolwenci  
Uczniowie 

z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu ogółem rubr. 

2 do 16 
niesły-
szący 

słabo- 
słyszący

niewido-
mi 

słabo- 
widzący 

z niepełno-
spraw-
nością 

ruchową 
  

lekkim 
umiarkowa-

nym lub 
znacznym 

z autyzmem
z niepełno-
sprawnością
sprzężoną 

niedosto-
sowani 
społecz-

nie 

zagrożeni 
niedostoso-

waniem 
społecznym 

zagrożeni 
uzależ-

nieniami 

z zaburze-
niami 

zachowania 

z zaburze-
niami 

psychicz-
nymi  

z chorobami 
przewlekły-

mi  

ogółem 

w tym, którzy 
otrzymali 
świadectwo 
dojrzałości 

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

 
 

                 

a)Szkoły dla młodzieży wypełniają dział w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Szkoły dla dorosłych wypełniają rubr. 1 (�ogółem�) oraz rubr. 17 i 18 w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne 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 6. Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego według roku urodzenia i płci 

 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

 (rubr. 3 do 14) 
w tym 

eksterni 
1991 i 
później 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981-1977 

1976 i 
wcześniej 

0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ogółem 1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

w tym kobiety 2  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Z liczby ogółem absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w poprzednim roku szkolnym 
 3  

 

w tym kobiety 4  

Z wiersza  3 � którzy otrzymali świadectwo dojrzałości 5  
 

Uwaga: W przypadku szkół artystycznych w dziale 6 należy 
wykazać wyłącznie absolwentów z poprzedniego roku szkol-
nego,  którzy otrzymali   wykształcenie  artystyczne i ogólne. 
W wierszach 3, 4 i 5 nie należy podawać absolwentów, którzy 
ukończyli szkołę w latach wcześniejszych, a do egzaminu 
maturalnego przystąpili w roku bieżącym. 

 



 
 
Dział 7. Uczniowie w roku szkolnym sprawozdawczym według zawodów i profili oraz absolwenci z poprzedniego roku szkolnego 

Zawód (profil) Liczba uczniów Liczba absolwentów z poprzedniego roku szkolnego 
w tym w klasie 

ogółem 
I programowo  

najwyższej

z ogółem, którzy otrzymali 
świadectwo dojrzałości 

nazwa symbol 
(nadaje US)

Czas 
trwania 
nauki 

razem w tym 
kobiety razem w tym 

kobiety razem w tym 
kobiety 

ogółem w tym 
kobiety 

razem w tym 
kobiety 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 01             
 02             
 03             
 04             
 05             
 06             
 07             
 08             
 09             
 10             
 11             
 12             
 13             
 14             
 15             
 16             
 17             
 18             
 19             

Ogółem 20 X X           
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 (e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie) 
                                      

���������������������..  
(imię, nazwisko i telefon osoby, 
sporządzającej sprawozdanie) 

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

 

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

działającej w imieniu sprawozdawcy) 

Uwaga: W dziale 7 w rubr. "0" należy wpisać nazwę zawodu oraz jego symbol zgodnie z klasyfikacją zawodów wprowadzoną 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195, z późn. zm.). Szkoły przysposabiające do pracy oraz szkoły artystyczne niedające 
uprawnień zawodowych - wypełniają w dziale 7 tylko wiersz "ogółem" (z wyjątkiem rubryk 11 i 12). Licea techniczne wpisują w 
rubr. "0" nazwę profilu kształcenia: ekonomiczno-administracyjny, społeczno-socjalny, usługowo-gospodarczy, kształtowanie 
środowiska, mechaniczny, elektryczno-energetyczny, elektroniczny, chemiczny, rolniczo-spożywczy, leśnictwo i technologia 
drewna, tekstylny, transportowy i przysposobienie wojskowe.  

Licea profilowane wpisują w rubr. "0" nazwę profilu kształcenia: chemiczne badanie środowiska, ekonomiczno-administracyjny, 
elektroniczny, elektrotechniczny, kreowanie ubiorów, kształtowanie środowiska, leśnictwo i technologia drewna, mechaniczne techniki 
wytwarzania, mechatroniczny, rolniczo-spożywczy, rzemiosło artystyczne i użytkowe w metalu, socjalny, transportowo-spedycyjny, 
usługowo-gospodarczy, zarządzanie informacją. Zakłady kształcące nauczycieli wpisują w rubr. "0" następujące zawody i ich symbole: 
nauczyciel szkoły podstawowej - 33101, nauczyciel przedszkola - 33202, nauczyciel w szkole specjalnej - 33303, pozostali nauczyciele z 
wykształceniem średnim - 33404. Absolwentów eksternów należy podawać w osobnym(ch) wierszu(ach) według zawodu (w rubr. 9-12) 
- w rubr. 2 należy wpisać umowny symbol "9". Zasadnicze szkoły zawodowe z klasami wielozawodowymi wypełniają dział 7 dla każdego zawodu 
osobno. 



Sprawozdanie dotyczy szkół czynnych w danym roku szkolnym oraz 
szkół, które zakończyły działalność w sierpniu poprzedniego roku 
szkolnego. 
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.). 
     Sprawozdanie należy sporządzać następująco: 
1)  szkoły dla młodzieży wypełniają wszystkie działy; 
2)  szkoły dla dorosłych wypełniają dane dotyczące: 

 -  pomieszczeń szkolnych, komputerów, książek w bibliotece 
szkolnej, uczniów odbywających praktyki  w  CKP (dział 1,  
w. 1-16 i 18), 

 - uczniów  według wieku (dział 2), 
 -  uczniów  według klas (dział 3, rubr. 1-2, 8, 9, 13), 
 -  uczniów niepełnosprawnych (dział 5, rubr. 1), 
 -  absolwentów (dział 6), 
 -  uczniów i absolwentów  według zawodów (dział 7); 

3) szkoły, które utworzone zostały na początku danego roku 
szkolnego, nie wypełniają informacji dotyczących: 
- uczniów według klas (dział 3, rubr. 3-7),  

 - absolwentów  (dział 4, rubr.  4 i 5, dział 5, rubr. 17 i 18, dział 6,  
dział 7, rubr. 9-12); 

4) w sprawozdaniach szkół zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia 
wypełnia się następujące informacje:  
   a) w sprawozdaniach szkół dla młodzieży: 

        -  uczniowie według klas (dział 3, rubr. 3-7), 
          -  absolwenci (dział 4, rubr. 4 i 5, dział 5, rubr. 17 i 18, dział 6, 
              dział 7, rubr. 0-2, 9-12), 

         b) w sprawozdaniach szkół dla dorosłych: 
        -  absolwenci (dział 6, dział 7, rubr. 0-2, 9-12). 

  Odrębne sprawozdania S-07 sporządzają: 
-  szkoły rozpoczynające naukę we wrześniu i w lutym, 
-  szkoły  muzyczne  kształcące  wyłącznie w zakresie przedmiotów 

artystycznych niedające uprawnień zawodowych (I stopień) - 
symbol 81, 82 i drugie sprawozdanie - szkoły dające uprawnienia 
zawodowe (II stopień) - symbol 83, 

-  szkoły posiadające klasy przysposabiające do pracy,  
- szkoły ponadgimnazjalne z oddziałami dotychczasowych szkół 

ponadpodstawowych, 
- szkoły prowadzące nauczanie jednocześnie w formie dziennej, 

wieczorowej i/lub zaocznej.  
Ogólnokształcące szkoły baletowe sporządzają sprawozdanie tylko w 
zakresie gimnazjum i liceum. Klasy I-III tych szkół wykazać należy jako 
IV-VI na formularzu S-02. Natomiast szkoły sztuki tańca kształcące 
wyłącznie w zakresie przedmiotów artystycznych sporządzają 
sprawozdanie S-07, nadając szkole symbol 81. 

Policealne i pomaturalne szkoły artystyczne wypełniają działy 2 i 6, 
wykazując wszystkich uczniów i absolwentów. 
       Dział 1 - wiersz 6 dotyczy pomieszczeń wyposażonych w 
urządzenia i sprzęt przeznaczone do realizacji zajęć praktycznych, 
będących częścią kształcenia w zawodach, lub ćwiczeń praktycznych, 
będących częścią kształcenia w profilach. Wiersz 7 dotyczy 
pomieszczeń wyposażonych w środki dydaktyczne przeznaczone do 
realizacji działalności edukacyjnej w formie szkolnej  i pozaszkolnej, 
będącej symulacją procesów występujących w rzeczywistym zakładzie 
pracy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiersz 15 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).  
W wierszu 20 szkoły podają dane o liczbie uczniów przebywających  
okresowo w placówce według zasady: suma średnich stanów 
miesięcznych liczby uczniów w dniach nauki szkolnej od października 
roku poprzedniego do września roku bieżącego podzielona przez 10,   
a w wierszu 21 - dane o liczbie wychowanków  obliczone według 
zasady: suma średnich stanów miesięcznych liczby wychowanków od  
października roku poprzedniego do września roku bieżącego 
podzielona przez 12. Szkoły wypełniają tylko dział 1 sprawozdania. 
Jeżeli w szkole są uczniowie, którzy przebywają w placówce cały rok, 
należy wypełnić w odniesieniu do nich również działy: 2, 3, 5, 6 i 7, 
doliczając ich do ogólnej liczby uczniów danej szkoły.   

Dział 4 - wiersz 2 dotyczy oddziału specjalnego, w którym liczba 
uczniów powinna wynosić od 2 do 16 w poszczególnych oddziałach -
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Wiersz 3 dotyczy oddziału 
integracyjnego, który organizuje się w celu umożliwienia uczniom 
niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich 
możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Liczba uczniów w 
oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 
uczniów niepełnosprawnych - rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Wiersz 4 dotyczy 
każdego oddziału w szkole ogólnodostępnej, do którego uczęszcza 1-2 
uczniów niepełno- sprawnych. Wiersz 5 dotyczy wszystkich uczniów (w 
tym niepełnosprawnych) pobierających naukę indywidualnie stale lub 
okresowo. 

W dziale 5 - każdego ucznia należy wykazać tylko w jednym 
rodzaju niepełnosprawności wskazanym w orzeczeniu poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Uczniów z więcej niż jedną niepełno- 
sprawnością należy wykazać w rubryce z niepełnosprawnością 
sprzężoną rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 
lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także 
szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 114, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objaśnienia do sprawozdania S-07 
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 statystyki  publicznej na rok 2006 
(Dz. U. Nr 178, poz. 1482, z późn. zm.) 
 

Po wypełnieniu sprawozdania należy sprawdzić zgodność liczb występu- 
jących w różnych działach sprawozdania, a mianowicie: 
-  Dział 2, wiersz 1, rubr. 1 = dział 7, wiersz ��ogółem��, rubr. 3 
-  Dział 2, wiersz 2, rubr. 1 = dział 7, wiersz ��ogółem��, rubr. 4 
-  Dział 2, wiersz 3, rubr. 1 = dział 7, wiersz ��ogółem��, rubr. 5 
-  Dział 2, wiersz 4, rubr. 1 = dział 7, wiersz ��ogółem��, rubr. 6 
-  Dział 3, rubr. 5 (absolwenci) ≤ dział 7, wiersz ��ogółem��, rubr. 9 
-  Dział 3, rubr. 5 (absolwenci) = dział 6, wiersz 1, rubr. 1 
-  Dział 3, rubr. 9, wiersz 12 = dział 2, wiersz 1, rubr. 1 = dział 7,  
   wiersz ��ogółem��, rubr. 3 
(Powyższe zgodności nie dotyczą szkół artystycznych, które kształcą  
wyłącznie w zakresie przedmiotów artystycznych.) 
-  Dział 3, rubr. 13, wiersz 12 = dział 5, rubr. 1 
-  Dział 3, rubr. 13, wiersz 12 = dział 4, rubr. 2, wiersz 1. 
 

Wykaz szkół według dominującego rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów 
(pozycja 8 części tytułowo-adresowej) 

 Symbol  Symbol 
Szkoły dla niesłyszących 01 Szkoły dla uczniów z autyzmem 08 

Szkoły dla słabosłyszących 02 Szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością  sprzężoną 09 

Szkoły dla niewidomych 03 Szkoły dla niedostosowanych społecznie 10 

Szkoły dla słabowidzących 04 Szkoły dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym 11 

Szkoły dla uczniów z  niepełnosprawnością ruchową 05 Szkoły dla zagrożonych uzależnieniami 12 

Szkoły dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 06 Szkoły dla uczniów z zaburzeniami zachowania 13 

Szkoły dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi 14 Szkoły dla upośledzonych umysłowo w stopniu  
umiarkowanym lub znacznym 07 

Szkoły dla uczniów z chorobami przewlekłymi 15 



WYKAZ  SZKÓŁ  WYPEŁNIAJĄCYCH  FORMULARZ  S-07 
Kod 

SZKOŁY  DLA  MŁODZIEŻY 

09 Szkoły przysposabiające do pracy specjalne na podbudowie programowej gimnazjum 
11 Zasadnicze szkoły zawodowe (bez specjalnych) na podbudowie programowej gimnazjum 

12 Zasadnicze szkoły zawodowe specjalne na podbudowie programowej gimnazjum 

21 Licea profilowane 
22 Licea profilowane specjalne 

23 Technika na podbudowie programowej gimnazjum 

24 Technika specjalne na podbudowie programowej gimnazjum 

25 Technika uzupełniające 

26 Technika uzupełniające specjalne 

36 Technika, licea i szkoły równorzędne na podbudowie programowej szkoły zasadniczej a) 
37 Technika i licea specjalne na podbudowie programowej szkoły zasadniczej a) 
41 Szkoły policealne kształcące w zawodach na poziomie robotniczym 
42 Szkoły policealne kształcące w zawodach na poziomie technika (bez specjalnych i artystycznych) 
43 Szkoły policealne specjalne 
44 Szkoły policealne artystyczne 
47 Szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury 
48 Szkoły pomaturalne pozostałe 
49 Kolegia pracowników służb społecznych 

 SZKOŁY  DLA  DOROSŁYCH 

51 Zasadnicze szkoły zawodowe na podbudowie programowej gimnazjum 

52 Szkoły zasadnicze na podbudowie programowej klasy VIII a) 
61 Licea profilowane 

62 Technika na podbudowie programowej gimnazjum 

63 Licea zawodowe na podbudowie programowej klasy VIII a) 
64 Licea techniczne na podbudowie programowej klasy VIII a) 
65 Technika, licea i szkoły równorzędne na podbudowie programowej klasy VIII a) 
66 Technika, licea i szkoły równorzędne na podbudowie programowej szkoły zasadniczej 
67 Technika uzupełniające 
71 Szkoły policealne kształcące w zawodach na poziomie robotniczym 
72 Szkoły policealne kształcące w zawodach na poziomie technika (bez specjalnych i artystycznych) 
73 Kolegia nauczycielskie 
74 Nauczycielskie kolegia języków obcych 
75 Szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury 
76 Kolegia pracowników służb społecznych 
77 Szkoły pomaturalne pozostałe 

 SZKOŁY ARTYSTYCZNE  (BEZ POLICEALNYCH I POMATURALNYCH) 
81 Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych (kształcące wyłącznie w zakresie artystycznym) 
82 Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych specjalne 
83 Szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe (kształcące wyłącznie w zakresie artystycznym) 
84 Szkoły artystyczne ogólnokształcące dające uprawnienia zawodowe 

a)  Kod dotyczy także oddziałów tych szkół w ramach szkół ponadgimnazjalnych. 
Do wybranego z wykazu szkół dwucyfrowego kodu należy dodać odpowiednią trzecią cyfrę. 
Dla szkół: 
   
1 rolniczych  5    pracowników służb społecznych 
2 leśnych   

 

3 transportu i gospodarki morskiej 6    sportowych  
4 medycznych 7    mistrzostwa sportowego 8

           Szkoły specjalne dopisują trzecią cyfrę dla szkół: 
 
 
    w placówkach interwencyjnych            

 
 

 

 
 
 0

 
   pozostałych 9

     w  młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,                
    młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla                 
     nieletnich, zakładach poprawczych lub zakładach karnych 

 
Właściwy trzycyfrowy kod szkoły należy wpisać w części tytułowo-adresowej formularza w pozycji 1 (np. rolnicze technikum dla młodzieży na podbudowie 
programowej gimnazjum będzie oznaczone symbolem 231). 
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