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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

S-09
Sprawozdanie dotycz¹ce stypendiów,

zasi³ków losowych, zajêæ pozalekcyjnych
i nadobowi¹zkowych, œwietlic szkolnych

oraz nauczania jêzyków obcych w szko³ach
wed³ug stanu w dniu 31 XII 2006 r.

Adresat: Urz¹d Statystyczny

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

Przekazaæ/wys³aæ w terminie
do dnia 12 stycznia 2007 r.

Przed wype³nieniem proszê przeczytaæ objaœnienia.

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

1. Typ szko³y

2. Organ prowadz¹cy

3
.
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sz
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³y

województwo

powiat

miasto/dzielnica

gmina

miejscowoœæ

Kod szko³y
(wype³nia US)

Symbol organu prowadz¹cego
(wype³nia US)

Identyfikator miejscowoœci (wype³nia US)

4. Liczba uczniów w szkole (nie nale¿y ujmowaæ uczniów oddzia³u przedszkolnego przy szko³ach podstawowych)

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

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

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

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.)
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Dzia³ 1. Uczniowie otrzymuj¹cy stypendia Dzia³ 2. Zasi³ki losowe

Liczba uczniów, którzy otrzymali zasi³ki
szkolne w poprzednim roku szkolnym

1

Liczba zasi³ków szkolnych wyp³aconych
w poprzednim roku szkolnym

2

Ogó³em (suma wierszy od 02 do 18) 01

z
te
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uc
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io

w
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aj

¹c
y

jednoczeœnie stypendium szkolne
i stypendium za wyniki w nauce

02

tylko stypendium szkolne 03

tylko stypendium na wyrównanie szans
edukacyjnycha) 04

tylko stypendium wyp³acane uczniom pocho-
dz¹cym z rodzin by³ych pracowników pañ-
stwowych przedsiêbiorstw gospodarki rolnej

05

tylko stypendium za wyniki w nauce 06

tylko stydendium sportowe 07

jednoczeœnie stypendium szkolne
i stypendium sportowe

08

jednoczeœnie stypendium za wyniki
w nauce i stypendium sportowe

09

tylko stypendium fundowane 10

jednoczeœnie stypendium fundowane
i stypendium szkolne

11

jednoczeœnie stypendium fundowane
i stypendium za wyniki w nauce

12

jednoczeœnie stypendium fundowane
i stypendium sportowe 13

tylko stypendium MEN dla wybitnie
uzdolnionych uczniów 14

jednoczeœnie stypendium szkolne i stypen-
dium MEN dla wybitnie uzdolnionych uczniów 15

tylko stypendium Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego za osi¹gniêcia
artystyczne

16

jednoczeœnie stypendium szkolne i sty-
pendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za osi¹gniêcia artystyczne

17

tylko stypendium Prezesa Rady Ministrów 18

Z liczby ogó³em uczniowie otrzymuj¹cy
stypendia wyp³acone z bud¿etu pañstwa lub
jednostki samorz¹du terytorialnegob)

19

Placówki
Liczba

placówek korzystaj¹cych
0 1 2

Œwietlice
(bez socjotera-
peutycznych)

szkolne (kluby) 1

organizowane przy szko³ach specjalnych 2

Sto³ówki szkolne 3

Liczba uczniów do¿ywianych w szkole 4

Szkolne gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 5

Szkolne gabinety stomatologiczne 6

Dzia³ 4. Œwietlice, sto³ówki, gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety stomatologiczne

Dzia³ 3. Liczba szkolnych kó³ i uczestników zajêæ
pozalekcyjnych i nadobowi¹zkowych

Ko³a (kluby, zespo³y)
Liczba

kó³ uczestników
0 1 2

Wiedzy 1

Techniczne 2

Artystyczne 3

Sportowe 4

Krajoznawczo-turystyczne 5

Inne 6

a) Stypendium przyznawane z Funduszu Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego uczniom z terenów wiejskich
podejmuj¹cym naukê w szkole umo¿liwiajacej uzyskanie œwiadectwa
dojrza³oœci
b) W tym wiersz 04
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Dzia³ 5. Nauczanie jêzyków obcych

Klasa
Ucz¹cy siê jêzyka obcego jako przedmiotu obowi¹zkowego

angielskiego francuskiego niemieckiego rosyjskiego ³aciñskiego
0 1 2 3 4 5

Ogó³em 1

W
kl

a
sa

ch

wstêpnycha) 2

I 3

II 4

III 5

IV 6

V 7

VI 8

Klasa
Ucz¹cy siê jêzyka obcego jako przedmiotu

obowi¹zkowego Ucz¹cy siê jêzyka obcego jako przedmiotu dodatkowego

hiszpañskiego w³oskiego innego angielskiego francuskiego niemieckiego innego

0 6 7 8 9 10 11 12

Ogó³em 1

W
kl

a
sa

ch

wstêp-
nycha) 2

I 3

II 4

III 5

IV 6

V 7

VI 8

Dzia³ 5a. Liczba ucz¹cych siê jêzyka obcego nowo¿ytnego jako przedmiotu obowi¹zkowego

Ogó³em jednego dwóch trzech i wiêcej

PODPISY NA PIERWSZEJ STRONIE

a) dotyczy liceów ogólnokszta³c¹cych
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Objaœnienia do sprawozdania S-09

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 zapisów 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.

Sprawozdanie sporz¹dzaj¹ szko³y (w tym specjalne): podstawowe, gimnazja (patrz wykaz szkó³ na formularzu S-02), licea
ogólnokszta³c¹ce (patrz wykaz szkó³ na formularzu S-05 i S-06), szko³y zasadnicze, œrednie szko³y zawodowe, szko³y artystyczne
ogólnokszta³c¹ce daj¹ce uprawnienia zawodowe oraz ponadgimnazjalne szko³y zawodowe i licea profilowane (patrz objaœnienia
do formularza S-07).
Szko³y ponadgimnazjalne z oddzia³ami dotychczasowej szko³y ponadpodstawowej oraz szko³y ponadpodstawowe z oddzia³ami
szko³y ponadgimnazjalnej sporz¹dzaj¹ dwa odrêbne sprawozdania: dla szko³y i dla oddzia³ów.
Szko³y dla doros³ych wype³niaj¹ czêœæ adresow¹ oraz dzia³ 5 i 5a.
Sprawozdanie nie dotyczy oddzia³ów przedszkolnych przy szkole podstawowej.

Dzia³ 1

W dziale tym nale¿y wykazaæ uczniów pobieraj¹cych stypendia w bie¿¹cym roku kalendarzowym na podstawie ustawy z dnia 7
wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.).
Ka¿dego ucznia nale¿y wykazaæ tylko raz.
Wiersz 04 – stypendium przyznawane z Funduszu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego uczniom z
terenów wiejskich podejmuj¹cym naukê w szkole umo¿liwiaj¹cej uzyskanie œwiadectwa dojrza³oœci.
Wiersz 05 – dla uczniów publicznych szkó³ ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych umo¿liwiaj¹cych uzyskanie
œwiadectwa dojrza³oœci, pochodz¹cych z rodzin by³ych pracowników pañstwowych przedsiêbiorstw gospodarki rolnej;
poprzedniu stypendium Agrncji Nieruchomoœci Rolnych.
W wierszu 10 nale¿y wykazaæ uczniów, którzy otrzymuj¹ pomoc materialn¹ od podmiotów niebêd¹cych organem prowadz¹cym
szko³y oraz ze œrodków niepochodz¹cych z bud¿etu pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego.
Uczniów wykazanych w wierszach 05 i 10 nie nale¿y ujmowaæ w wierszu 19.

Dzia³ 2

Dotyczy tylko zasi³ków przyznawanych w formie pieniê¿nej. Nie dotyczy zapomóg i innych form pomocy materialnej.
Je¿eli uczniowi wyp³acono zasi³ki szkolne, np. trzy razy w roku, nale¿y wykazaæ trzy zasi³ki.

Dzia³ 3

Wiersz 1 – w ko³ach humanistycznych, matematyczno-fizycznych, przyrodniczo-chemicznych itp.
Wiersz 2 – w ko³ach radiotechnicznych, fotograficznych, modelarskich, informatycznych, elektronicznych itp.
Wiersz 3 – w zespo³ach plastycznych, tanecznych, recytatorskich, fotograficznych, teatralnych, filmowych, w chórach, zespo³ach
instrumentalnych itp.
Wiersz 4 – w tym prowadzonych przez uczniowskie kluby sportowe.
W przypadku kó³ (klubów, zespo³ów) miêdzyszkolnych dane o liczbie kó³ i uczestników wykazuje tylko szko³a, która jest
organizatorem zajêæ.

Dzia³ 4

W wierszu 3 (rubr. 2) wykazaæ uczniów korzystaj¹cych z obiadów w sto³ówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot. W
przypadku wspólnej organizacji placówek przez wiêcej ni¿ jedn¹ szko³ê (np. w zespo³ach szkó³) dane w rubryce 1 wype³nia jedna
szko³a, natomiast liczba korzystaj¹cych (rubr. 2) powinna byæ wykazana w sprawozdaniach poszczególnych szkó³.
Wiersz 4 – nale¿y wykazaæ uczniów korzystaj¹cych ze wszystkich posi³ków w formie zorganizowanej, tj. z obiadów
dwudaniowych, jednodaniowych, przemiennych (z wiersza 3) oraz drugich œniadañ, napojów (np. mleko) z bu³k¹ itp. bez wzglêdu
na formê finansowania.
Do¿ywianie mo¿e byæ finansowane z:

– rezerwy celowej bud¿etu pañstwa,
– bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego,
– œrodków organizacji pozarz¹dowych,
– op³at rodziców,
– mo¿liwe s¹ te¿ inne formy mieszane.

Wszystkie te formy finansowania do¿ywiania powinny byæ objête badaniem.
Wiersz 5 – nale¿y wykazaæ pomieszczenia wyposa¿one w sprzêt niezbêdny do udzielania dzieciom i m³odzie¿y doraŸnej pomocy
medycznej oraz profilaktycznych œwiadczeñ zdrowotnych, badañ przesiewowych przez pielêgniarki i lekarzy na terenie szko³y.

Dzia³ 5

W dziale tym nie nale¿y wykazywaæ danych dotycz¹cych jêzyka mniejszoœci narodowej lub grupy etnicznej.
W rubrykach 1 do 8 – ka¿dego ucznia nale¿y wykazaæ tyle razy, ilu jêzyków siê uczy.
W rubrykach 9 do 12 – wprowadzony w ramach godzin do dyspozycji dyrektora.
Wiersz 2 – wype³niaj¹ tylko licea ogólnokszta³c¹ce.


