
W strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty 
subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. 
 
 
Weryfikacji danych subwencyjnych na rok 2020 zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1942) jednostki samorządu 
terytorialnego powinny dokonać w ciągu 30 dni od daty udostępnienia raportów. Uprzejmie 
prosimy o weryfikację danych oraz ich potwierdzenie. Od dokładności weryfikacji danych 
zależeć będzie w sposób bezpośredni wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020. 
 
Link do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 dostępny 
jest na stronie: 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2446/1 

 
 
 
Objaśnienia źródeł danych statystycznych systemu informacji oświatowej 
 

Waga Wartość 
wagi 

Opis wagi 

Liczba 
uczniów 

 Liczba uczniów w oddziałach podstawowych, w oddziałach RW (również w oddziałach RW w 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, przedszkolach i w SOSW), w 
oddziałach przygotowawczych oraz średnioroczna liczba dzieci z oddziałów w podmiotach 

leczniczych z poprzedniego roku szkolnego. 
Liczba 

uczniów 
poza 

szkołą 

0,60 Liczba uczniów lub słuchaczy spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 
szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
("nauczanie domowe"); uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi spełniający 
obowiązek szkolny w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 

P1 0,40 Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (w tym: ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia) zlokalizowanych na terenach wiejskich i w miastach do 5000 
mieszkańców (bez uczniów w oddziałach "0" i "poniżej 0"). Uwzględnia się uczniów w 
oddziałach przygotowawczych i oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych. Nie uwzględnia 
się uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art.. 
37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tzw. nauczanie domowe). 

P2 0,10 Uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży, w których średnia liczebność klasy jest niższa lub 
równa 18 uczniów, z wyłączeniem oddziałów specjalnych i z nauczaniem w języku 
mniejszości narodowej, etnicznej, oraz oddziałów, w których zajęcia edukacyjne są 
prowadzone w dwóch językach: polskim i mniejszości (bez oddziałów "0" i "poniżej 0"). W 
przypadku liceów ogólnokształcących, w których prowadzone są klasy dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, techników, w których prowadzone są klasy 
dotychczasowego czteroletniego technikum oraz branżowych szkół I stopnia z oddziałami dla 
uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, rzeczywistą liczbę klas 
zwiększa się o 1. Waga dotyczy publicznych szkół: podstawowych, branżowych szkół I 
stopnia, liceów ogólnokształcących, techników, ogólnokształcących szkół muzycznych I 
stopnia. Waga nie obejmuje uczniów szkoły przeliczanych wagami P24, P25, P26 oraz 
wychowanków pochodzenia romskiego, dla których wypełniono daną dziedzinową 
"uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła/przedszkole podejmuje 
dodatkowe zadania edukacyjne". Waga dla JST w której wskaźnik zamożności jest mniejszy 
lub równy 0,9 (ust. 11 załącznika do projektu rozporządzenia)1 

P3 0,20 Uczniowie "małych szkół" (szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia), 
czyli szkół dla dzieci i młodzieży, w których średnia liczebność klasy jest niższa lub równa 12 

                                                           
1 Przy ustalaniu średniej wielkości klasy dzieli się liczbę uczniów w szkole przez liczbę klas; przez liczbę klas w tym 
przypadku rozumie się liczbę poziomów nauczania a nie liczbę oddziałów co oznacza, że liczba klas może wynosić 
w szkole podstawowej maksymalnie 8, w LO maksymalnie 4, w BSI maksymalnie 3, w technikum maksymalnie 5. 



uczniów, z wyłączeniem oddziałów specjalnych i z nauczaniem w języku mniejszości 
narodowej, etnicznej, oraz oddziałów, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch 
językach: polskim i mniejszości (bez oddziałów "0" i "poniżej 0"). Waga nie obejmuje uczniów 
szkoły przeliczanych wagami P24, P25, P26 oraz wychowanków pochodzenia romskiego, dla 
których wypełniono daną dziedzinową "uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego, na rzecz 
którego szkoła/przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne".2 

P4 1,40 Uczniowie/słuchacze z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani 
społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, posiadający orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z dodatkową przyczyną: niedostosowanie 
społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym liczeni są dwa razy) wszystkich 
szkołach publicznych i niepublicznych (bez uczniów oddziałów przedszkolnych) oraz 
uczniowie wszystkich typów szkół specjalnych przy MOW, którzy nie posiadają orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku szkół przyszpitalnych liczeni są uczniowie, 
którzy mają wykazane orzeczenie i nie są przypisani do oddziału podstawowego w innej 
szkole. 

P5 2,90 Uczniowie niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 
posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych (bez uczniów oddziałów 
przedszkolnych). W przypadku szkół przyszpitalnych liczeni są uczniowie, którzy mają 
wykazane orzeczenie i nie są przypisani do oddziału podstawowego w innej szkole. 

P6 3,60 Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych (bez 
uczniów oddziałów przedszkolnych). W szkołach przyszpitalnych liczeni są uczniowie, którzy 
mają wykazane orzeczenie i nie są przypisani do oddziału podstawowego w innej szkole. 

P7 9,50 Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujące obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych w szkołach (bez oddziałów przedszkolnych i nie 
spełniających obowiązku szkolonego w ORW), specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (dzieci 7-letnie i starsze) i 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych (dzieci 7-letnie i starsze) oraz uczniowie z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem - w tym z zespołem Aspergera. W 
szkołach przyszpitalnych liczeni są uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie i nie są 
przypisani do oddziału podstawowego w innej szkole. 

P8 0,80 Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych, szkołach 
ponadpodstawowych i klasach szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach 
ponadpodstawowych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (bez oddziałów 
przedszkolnych i uczniów realizujących obowiązek nauki w ORW). Uczniowie przypisani do 
oddziału podstawowego ze specyfiką: "integracyjny" mający aktywne orzeczenie. Nie są brani 
pod uwagę uczniowie z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym i zagrożeniu 
niedostosowaniem społecznym. 

P9 0,082 Uczniowie szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w 
szkołach ponadpodstawowych (także w oddziałach przygotowawczych), słuchacze kolegiów 
pracowników służb społecznych oraz uczniowie szkół artystycznych (z wyłączeniem uczniów 
liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży, ogólnokształcących szkół muzycznych I 
stopnia oraz szkół muzycznych I stopnia) plus średnioroczna liczba dzieci z oddziałów w 
podmiotach leczniczych z poprzedniego roku szkolnego oraz liczba uczniów mających 
aktywne przypisanie do oddziału RW. 

P10 0,12 Uczniowie liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży (także w oddziałach 
przygotowawczych) plus uczniowie w podmiotach leczniczych wg średniorocznej liczby 
uczniów z poprzedniego roku szkolnego. 

P11 0,165 Uczniowie liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości (z 
wyłączeniem uczniów niepełnosprawnych). Uczniowie szkół policealnych niebędących 
szkołami specjalnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub 

                                                           
2 Przy ustalaniu średniej wielkości klasy dzieli się liczbę uczniów w szkole przez liczbę klas; przez liczbę klas w 
tym przypadku rozumie się liczbę poziomów nauczania a nie liczbę oddziałów co oznacza, że liczba klas może 
wynosić w szkole podstawowej maksymalnie 8, w LO maksymalnie 4, w BSI maksymalnie 3, w technikum 
maksymalnie 5. 



dyplom zawodowy (z wyłączeniem uczniów niepełnosprawnych). Uczestnicy kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych prowadzonych przez szkoły lub placówki (z wyłączeniem uczestników 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez placówki prowadzone przez osoby 
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne), którzy zdali 
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. (Dane 
pochodzą z CKE i OKE) 

P12 0,23 Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, uczniowie szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy oraz uczniowie szkół policealnych bez uczniów objętych wagami 
P17, P30 i P43. 

P13 0,40 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, uczniowie techników, kształcących 
się w zawodach: mechatronik, monter mechatronik oraz technik mechatronik; waga nie 
obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami 
realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, uczniów szkół artystycznych i uczniów 
szkół policealnych. 

P14 0,35 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, uczniowie techników, kształcących się 
w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i 
agrotroniki, technik pojazdów samochodowych; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół 
I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 
branżowej szkole I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną 
naukę zawodu u pracodawcy, uczniów szkół artystycznych i uczniów szkół policealnych. 

P15 0,29 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, uczniowie techników, kształcących się 
w zawodach wymienionych w ust. 18; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia 
i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej 
szkole I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę 
zawodu u pracodawcy, uczniów szkół artystycznych i uczniów szkół policealnych. 

P16 0,23 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, uczniowie techników, kształcących się 
w zawodach wymienionych w ust. 19 (zawody niewymienione w ustępach 16-18); waga nie 
obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej 
szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, będących młodocianymi 
pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy oraz uczniów 
przeliczanych wagami P30 i P43, uczniów szkół artystycznych oraz uczniów szkół 
policealnych. 

P17 0,10 Słuchacze lub uczniowie szkół policealnych kształcących się w zawodzie: technik 
administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik ochrony 
fizycznej osób i mienia, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, technik archiwista, 
asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, asystent kierownika produkcji filmowej i 
telewizyjnej, technik usług pocztowych i finansowych. 

P18 0,08 Uczniowie branżowych szkół I stopnia i uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia będący młodocianymi pracownikami 
realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Uczniowie mający wypełniony w 
danych dziedzinowych ucznia status młodocianego pracownika na 30 września 2019 r. 

P19 0,20 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, techników oraz szkół policealnych, którzy rozpoczęli 
kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 w zawodach określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe: 
1. Automatyk, 2. Elektromechanik, 3. Elektronik, 4. Elektryk, 5. Kierowca mechanik, 6. 
Mechanik-monter maszyn i urządzeń, 7. Mechatronik, 8. Operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, 9. Operator obrabiarek skrawających, 10. Ślusarz, 11. 
Technik automatyk, 12. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, 13. Technik 
elektroenergetyk transportu szynowego, 14. Technik elektronik, 15. Technik elektryk, 16. 
Technik energetyk, 17. Technik mechanik, 18. Technik mechatronik, 19. Technik programista, 
20. Technik transportu kolejowego; 
uczniowie branżowych szkół I stopnia, techników oraz szkół policealnych, którzy rozpoczęli 
kształcenie od roku szkolnego 2018/2019 w zawodach, o których mowa w ust. 21: 
elektronik, elektryk, kierowca mechanik, technik automatyk, mechatronik, operator maszyn i 
urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, 
magazynier-logistyk, technik elektronik, murarz-tynkarz, technik elektryk, technik energetyk, 



technik informatyk, technik mechatronik, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, 
technik mechanik, technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu 
szynowego, (waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagą P20 - młodocianych 
pracowników realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy). 

P20 0,08 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami realizującymi 
praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 
2019/2020 w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46b ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:  
1. Automatyk, 2. Elektromechanik, 3. Elektronik, 4. Elektryk, 5. Kierowca mechanik, 6. 
Mechanik-monter maszyn i urządzeń, 7. Mechatronik, 8. Operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, 9. Operator obrabiarek skrawających, 10. Ślusarz, 11. 
Technik automatyk, 12. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, 13. Technik 
elektroenergetyk transportu szynowego, 14. Technik elektronik, 15. Technik elektryk, 16. 
Technik energetyk, 17. Technik mechanik, 18. Technik mechatronik, 19. Technik programista, 
20. Technik transportu kolejowego; 
uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami realizującymi 
praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 
2018/2019 w zawodach, o których mowa w ust. 21: elektronik, elektryk, kierowca mechanik, 
technik automatyk, mechatronik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, operator obrabiarek skrawających, magazynier-logistyk, technik elektronik, 
murarz-tynkarz, technik elektryk, technik energetyk, technik informatyk, technik mechatronik, 
ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik, technik transportu 
kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego. (Uczniowie ci w dniu 30 
września 2019 r. mają zaznaczony status młodocianego pracownika). 

P21 0,20 Uczniowie i słuchacze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczęli 
kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 w zawodach określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 46b ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wykazu 
zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa 
narodowego - M.P. z 2019 r. poz. 857); (waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagą 
P22); uczniowie mający wypełniony w danych dziedzinowych ucznia status młodocianego 
pracownika na 30 września 2019 r. 

P22 0,08 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami realizującymi 
praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 
2019/2020 w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46b ust. 4 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Uczniowie mający wypełniony w danych 
dziedzinowych ucznia status młodocianego pracownika na 30 września 2019 r. 

P23 0,05 Uczniowie szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w 
szkołach ponadpodstawowych, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 w 
zawodach: kierowca mechanik albo technik transportu drogowego. 

P24 0,20 Uczniowie lub słuchacze należący do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 
społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniowie lub słuchacze 
pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty; waga obejmuje uczniów lub słuchaczy, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej 
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem 
regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego, jest wyższa niż: w szkole 
podstawowej – 112, a w szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej 
prowadzonych w szkole ponadpodstawowej – 42. Uwzględniani są uczniowie grup 
międzyszkolnych. Nie uwzględnia się uczniów w oddziałach przedszkolnych. 

P25 1,00 Uczniowie lub słuchacze należący do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 
społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniowie lub słuchacze 
pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty; waga obejmuje uczniów lub słuchaczy, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej 
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem 
regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego: w szkole podstawowej jest 
wyższa niż 80 i nie przekracza 112, a w szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły 
ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej jest wyższa niż 30 i nie 



przekracza 42. Uwzględniani są uczniowie grup międzyszkolnych. Nie uwzględnia się uczniów 
w oddziałach przedszkolnych. 

P26 1,30 Uczniowie lub słuchacze należący do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 
społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniowie lub słuchacze 
pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty; waga obejmuje uczniów lub słuchaczy, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej 
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem 
regionalnym oraz uczniów lub słuchaczy pochodzenia romskiego, nie przekracza: w szkole 
podstawowej – 80, a w szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej 
prowadzonych w szkole ponadpodstawowej – 30. Uwzględniani są uczniowie grup 
międzyszkolnych. Nie uwzględnia się uczniów w oddziałach przedszkolnych. 

P27 0,60 Uczniowie lub słuchacze oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, 
mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniowie lub słuchacze oddziałów i 
szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku 
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim 
językiem nauczania. 

P28 0,20 Uczniowie klas sportowych w szkołach dla dzieci i młodzieży. Uczniowie oddziałów 
podstawowych ze specyfiką dodatkową: "sportowy". 

P29 1,00 Uczniowie klas mistrzostwa sportowego w szkołach dla dzieci i młodzieży. Uczniowie 
oddziałów podstawowych ze specyfiką dodatkową: "mistrzostwa sportowego". 

P30 0,85 Uczniowie lub słuchacze szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, dla których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia (szkoły 
medyczne kształcące w zawodach medycznych); waga P30 wyklucza się z wagami P12 i P18. 

P31 0,85 Uczniowie szkół muzycznych I stopnia. 

P32 1,50 Uczniowie szkół muzycznych II stopnia. 

P33 2,01 Uczniowie ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (w przypadku Poznańskiej Szkoły 
Chóralnej - uczniowie klas I - VIII). 

P34 3,36 Uczniowie ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia (w przypadku Poznańskiej Szkoły 
Chóralnej - uczniowie klasy IX). 

P35 0,92 Uczniowie liceów sztuk plastycznych. 

P36 1,35 Uczniowie dotychczasowych ogólnokształcących szkół sztuk pięknych. 

P37 1,00 Uczniowie lub słuchacze objęci indywidualnym nauczaniem (na podstawie orzeczeń o 
potrzebie indywidualnego nauczania, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Ich liczbę oblicza się jako sumę liczby uczniów lub 
słuchaczy w poszczególnych dniach w okresie od dnia 3 września 2018 r. do dnia 19 czerwca 
2019 r. (bez sobót i niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych – święta, przerwy 
świąteczne i ferie) podzieloną przez liczbę dni w tym okresie (bez sobót i niedziel, dni wolnych 
od zajęć dydaktycznych – święta, przerwy świąteczne i ferie). Waga nie obejmuje uczniów 
gimnazjów dla dzieci i młodzieży oraz uczniów lub słuchaczy posiadających orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego. 

P38 1,10 Uczniowie lub słuchacze oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych specjalnych, 
szkołach ponadpodstawowych specjalnych i klasach szkół ponadgimnazjalnych specjalnych 
prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach 
leczniczych. Ich liczbę oblicza się jako sumę liczby uczniów lub słuchaczy w poszczególnych 
dniach w okresie od dnia 3 września 2018 r. do dnia 19 czerwca 2019 r. (bez sobót i niedziel, 
dni wolnych od zajęć dydaktycznych – święta, przerwy świąteczne i ferie) podzieloną przez 
liczbę dni w tym okresie (bez sobót i niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych – święta, 
przerwy świąteczne i ferie). Waga nie obejmuje uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży. 

P39 1,94 Wychowankowie specjalnych zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grup 
wychowawczych w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych 
specjalnych i klasach szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych w szkołach 
ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Ich liczbę 
oblicza się jako sumę liczby wychowanków w poszczególnych dniach roku szkolnego 
2018/2019 podzieloną przez 365. Waga nie obejmuje uczniów gimnazjów dla dzieci i 
młodzieży. 



P40 0,60 Uczniowie klas terapeutycznych w publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych 
lub w publicznych i niepublicznych szkołach integracyjnych dla dzieci i młodzieży. Uczniowie 
przypisani do oddziału podstawowego ze specyfiką dodatkową: "terapeutyczny". 

P41 0,17 Uczniowie oddziałów dwujęzycznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, 
liceach ogólnokształcących, technikach dla dzieci i młodzieży. Uczniowie przypisani do 
oddziału podstawowego ze specyfiką: "dwujęzyczny w szkole podstawowej, gimnazjum, 
liceum i technikum". Waga wyklucza się z wagami: P24, P25, P26 i P27. 

P42 0,09 Uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego. W roku szkolnym 2019/2020 waga 
nieaktywna. 

P43 3,00 Uczniowie kształcący się w zawodach dla żeglugi morskiej i śródlądowej (technik nawigator 
morski, technik żeglugi śródlądowej, technik mechanik okrętowy, technik rybołówstwa 
morskiego) w procesie kształcenia zgodnie z Międzynarodową Konwencją o wymaganiach w 
zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht oraz w 
zawodach dla rybołówstwa w procesie kształcenia zgodnie z Międzynarodową Konwencją o 
wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg 
statków rybackich. Waga wyklucza się z wagą P12 i P18. 

P44 0,51 Uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły lub placówki 
publiczne i niepubliczne z uprawnieniami oraz placówki publiczne prowadzone przez JST. 
Tylko uczestnicy, którzy 30 września 2019 r. byli przypisani do oddziału dodatkowego "kursy 
kwalifikacyjne". Waga nie obejmuje słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
prowadzonych przez placówki prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz słuchaczy przeliczanych wagą P45 (słuchacze 
branżowych szkół II stopnia). 

P45 0,68 Słuchacze branżowych szkół II stopnia. Przyjęto prognozę liczby słuchaczy w poszczególnych 
samorządach w wysokości 10 % uczniów III klas branżowych szkół I stopnia w zawodach, w 
których kształcenie może być kontynuowane na poziomie branżowych szkół II stopnia. 

P46 0,065 Uczniowie klas I - III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół ogólnokształcących 
muzycznych I stopnia. 

P47 1,50 Uczniowie i słuchacze szkół dla dzieci i młodzieży korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki 
języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe. Uczniowie, którym na 30 września 2019 r. w danych dziedzinowych zaznaczono 
opcję "korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego". 

P48 0,30 Uczniowie oddziałów przygotowawczych. 

P49 0,025 Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia (bez specjalnych). 

P50 0,012 Uczniowie szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży i klas szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych i 
policealnych). 

P51 0,75 Dzieci w wieku 6 lat i starsze, w przedszkolach (waga nie obejmuje dzieci objętych 
nauczaniem domowym - waga P66). Dla wybranych przedszkoli - wychowankowie w wieku 6 
lat i więcej (wg roku urodzenia), z wyłączeniem wychowanków spełniających obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego. Wiek 
uczniów w danym roku szkolnym wg roku urodzenia. 

P52 0,66 Dzieci w wieku 6 lat i starsze, w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (waga nie obejmuje dzieci 
objętych nauczaniem domowym - waga P66). Dla wybranych oddziałów i innych form 
wychowania przedszkolnego - wychowankowie w wieku 6 lat i więcej (wg roku urodzenia), z 
wyłączeniem wychowanków spełniających obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego lub poza szkołą. Wiek uczniów w 
danym roku szkolnym wg roku urodzenia. 

P53 0,15 Dzieci w wieku 6 lat i starsze, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych 
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (waga nie obejmuje 
dzieci objętych nauczaniem domowym - waga P66), zlokalizowanych na terenach wiejskich 
lub w miastach do 5 tys. mieszkańców. Dla wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
i innych form wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w 
miastach do 5 tys. mieszkańców - wychowankowie w wieku 6 lat i więcej (wg roku urodzenia), 
z wyłączeniem wychowanków spełniających obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego i poza szkołą. Wiek uczniów w 
danym roku szkolnym wg roku urodzenia. 



P54 3,04 Dzieci w przedszkolach specjalnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych, których liczbę oblicza się jako sumę 
liczby dzieci w poszczególnych dniach roku szkolnego 2018/2019 w okresie 3 września 2018 
r. do 31 sierpnia 2019 r. (bez sobót, niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych – święta, 
przerwy świąteczne i ferie) podzieloną przez liczbę dni w tym okresie (bez sobót, niedziel, dni 
wolnych od zajęć dydaktycznych – święta, przerwy świąteczne i ferie). 

P55 1,50 Wychowankowie internatów i burs oraz korzystający z internatów szkół artystycznych nie 
będący uczniami szkół artystycznych. 
Uczniowie, którzy byli zarejestrowani w bursie w dniu 30 września danego roku szkolnego 
(wypełnione pole pobyt); dla szkół (bez artystycznych): uczniowie przypisani do oddziału w 
danym roku szkolnym, którzy korzystają z internatu. Dołączane są dane zbiorcze o 
średniorocznej liczbie uczniów korzystających z internatu/bursy w poprzednim roku szkolnym, 
z wyłączeniem nauczycieli, studentów, innych osób (liczebność zwiększona o 33%). 
Uczniowie zarejestrowani w bursie, którzy uczęszczają do jakiejkolwiek szkoły. 

P56 0,50 Niepełnosprawni wychowankowie internatów wszystkich typów szkół i burs posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wymagający stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy. Uczniowie, którzy byli zarejestrowani w bursie w dniu 30 
września 2019 r. oraz są przypisani do oddziału w szkole i tam mają wykazane orzeczenie. 
Dołączane są dane zbiorcze o średniorocznej liczbie uczniów korzystających z internatu/bursy 
w poprzednim roku szkolnym posiadających orzeczenie (liczebność zwiększona o 33%). Nie 
są uwzględniani młodociani pracownicy i uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

P57 3,64 Wychowankowie internatów szkół artystycznych. Szkoły artystyczne, w których 
wychowankowie są przypisani do oddziału w danym roku szkolnym i którzy korzystają z 
internatu (tylko z internatu szkoły artystycznej). Nie są brani pod uwagę uczniowie szkół 
artystycznych, którzy korzystają z internatów szkół nie artystycznych. Dołączane są dane 
zbiorcze o średniorocznej liczbie uczniów korzystających z internatu w poprzednim roku 
szkolnym (liczebność zwiększona o 33%). 

P58 6,30 Wychowankowie korzystający z domów wczasów dziecięcych zarejestrowani w DWD w 
poprzednim roku szkolnym (wypełniony pobyt w roku szkolnym 2018/2019). Średnioroczna 
liczba korzystających obliczana jako liczba osobo dni w roku dzielona przez 365. 

P59 6,50 Wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków 
wychowawczych (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego), którzy mają 
wypełnione daty pobytu w ośrodkach i z dat wynika, że byli w nich w dniu 30 września 2019 r. 
oraz wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy korzystają z 
zakwaterowania w tych ośrodkach (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego), którzy w dniu 30 września 2019 r. byli zakwaterowaniu. W przypadku 
jednoczesnego przypisania ucznia do oddziału RW i wykazania pobytu – uczeń liczony jest 
jeden raz. Waga P59 wyklucza się z wagami P55 i P56. 

P60 5,00 Wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowani, lecz 
niedoprowadzeni do ośrodka. Wychowankowie, dla których wypełnione są daty pobytu w 
ośrodku i z dat wynika, że byli w nim w dniu 30 września 2019 r. mający jednocześnie 
zaznaczoną opcję „rezerwacja miejsca w ośrodku. 

P61 10,00 Wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z 
zakwaterowania w tych ośrodkach (dla których wypełnione są daty pobytu w ośrodku i z dat 
wynika, że byli w nim w dniu 30 września 2019 r.). W przypadku jednoczesnego przypisania 
ucznia do oddziału RW i wykazania pobytu – uczeń liczony jest jeden raz. 

P62 1,50 Wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy nie są zakwaterowani w 
ośrodku. W przypadku jednoczesnego przypisania ucznia do oddziału RW i wykazania pobytu 
– uczeń liczony jest jeden raz. 

P63 9,50 Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objęte 
odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na 
podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy. Orzeczenie aktywne na dzień 30 września 2019 r. 

P64 0,02 Korzystający ze szkolnych schronisk młodzieżowych. Iloczyn liczby miejsc i liczby miesięcy 
użytkowania w poprzednim roku szkolnym. 

P65 0,84 Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju we wszystkich szkołach i placówkach 
wypełniających informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju (przedszkola, oddziały 



przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 
podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 
ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne). 

P66 0,25 Dzieci w wieku 6 lat i starsze, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także innych formach 
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego) poza 
odpowiednio przedszkolem, oddziałem przedszkolnym, inną formą wychowania 
przedszkolnego. Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego "0" i "poniżej 0" na 30 
września 2019 r., którym w danych dziedzinowym zaznaczono spełnianie obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego/poza szkołą - 
nauczanie domowe. 

P67 9,50 Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadający orzeczenie 
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego). 
Uczniowie do 7 lat przypisani do oddziału dodatkowego "zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze". 

P68 2,90 Dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z 
niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego). Uczniowie 
przypisani do oddziału podstawowego "0" i "poniżej 0" na 30 września 2019 r. W szkołach 
przyszpitalnych - uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego. 

P69 3,60 Dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół 
wychowania przedszkolnego). Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego "0" i "poniżej 
0" na 30 września 2019 r. W szkołach przyszpitalnych - uczniowie, którzy mają wykazane 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mają przypisania w innej szkole do 
oddziału podstawowego. 

 


