
W Strefie Pracownika systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne 
do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. 

 
Weryfikacji danych subwencyjnych na rok 2023 zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 868 z późn. zm.) 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 2023. 

 
Link do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 dostępny jest na stronie: 
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2820 
 

 

 
Objaśnienia źródeł danych statystycznych systemu informacji oświatowej 

 

Waga Wartość 
wagi 

Opis wagi 

Liczba 
uczniów 

 Liczba uczniów (wg stanu na 30.09.2022 r.): 

 w oddziałach podstawowych (bez oddziałów związanych w podmiotach leczniczych,  

bez oddziałów wychowania przedszkolnego), 

 w oddziałach przygotowawczych, 

 w oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych (również w oddziałach RW w 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, przedszkolach, 
innych formach wychowania przedszkolnego i w SOSW, MOW) 

oraz średnioroczna liczba uczniów z oddziałów podstawowych związanych w 
podmiotach leczniczych w okresie 01.03.2019 – 29.02.2020 (jeśli w tym okresie nie było 
takich uczniów, przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022) (wyliczenie liczby osobo_dni 

dla każdego ucznia przypisanego do oddziału podstawowego bez sobót, niedziel, dni wolnych 
od zajęć dydaktycznych - święta, przerwy świąteczne i ferie, sumowanie i podzielenie przez 

liczbę dni bez sobót, niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych  - święta, przerwy świąteczne 
i ferie zimowe i letnie w badanym okresie, czyli przez 182) (dla okresu 01.09.2021 – 31.08.2022 

przez 187). 

Liczba 
uczniów 

poza 
szkołą 

0,80 Liczba uczniów: 

 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") – wykazanie danej dziedzinowej spełnianie obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą - nauczanie domowe na 30.09.2022 r. 
 

(wartość wagi 0,8 dla uczniów nauczanych domowo do liczby 200 uczniów, powyżej 
200 uczniów wartość wagi wynosi: 

-  0,2 – w przypadku, gdy stosunek liczby uczniów nauczanych stacjonarnie do sumy 
liczby uczniów nauczanych stacjonarnie i w nauczaniu domowym jest mniejszy niż 
30%, 

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2023: 
 
Art. 38. W roku 2023 przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego, o którym mowa w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, nie uwzględnia się dzieci i uczniów będących obywatelami 
Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na 
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.4). 
 
Uczniowie i dzieci z wybranym krajem pochodzenia „Ukraina – pobyt legalny” oraz: 

- obywatelstwem ukraińskim 
- bez wypełnionego obywatelstwa 

nie są uwzględnieni do subwencji. 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2820
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2666
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2666


- 0,4 – w przypadku gdy stosunek liczby uczniów nauczanych stacjonarnie do sumy 

liczby uczniów nauczanych stacjonarnie i w nauczaniu domowym jest większy lub 
równy 30% 

 

 spełniających obowiązek szkolny w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych w 
oddziałach IPET (przypisanie na 30.09.2022 r.) z wykazanym orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami sprzężonymi (orzeczenie 
obowiązujące na 30.09.2022 r.). 

Uczniom w ORW nie zaznacza się w danych dziedzinowych „nauczania domowego”. 

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 dzieci w oddziałach wychowania przedszkolnego).  

 
Uwzględnia się uczniów w oddziałach przygotowawczych i oddziałach RW (w oddziałach RW 
tylko 7-letnie i starsze). 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) i spełniających obowiązek szkolny w ORW. 

Waga dla szkół ze wskaźnikiem zamożności samorządu mniejszym lub równym 1,4. 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 26 załącznika do rozporządzenia. 

Średnioroczna liczba uczniów z oddziałów podstawowych specjalnych związanych w 
podmiotach leczniczych w okresie 01.03.2019 – 29.02.2020 (jeśli w tym okresie nie było takich 

uczniów, przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022) (wyliczenie liczby osobo_dni dla 

każdego ucznia przypisanego do oddziału podstawowego bez sobót, niedziel, dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych - święta, przerwy świąteczne i ferie, sumowanie i podzielenie przez liczbę 
dni bez sobót, niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych  - święta, przerwy świąteczne i 
ferie zimowe i letnie w badanym okresie, czyli przez 182 (dla okresu 01.09.2021 – 31.08.2022 

przez 187). 

P2 0,20 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 dzieci w oddziałach wychowania przedszkolnego).  

 
Uwzględnia się uczniów w oddziałach przygotowawczych i oddziałach RW (w oddziałach RW 
tylko 7-letnie i starsze). 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) i spełniających obowiązek szkolny w ORW. 

Waga dla szkół ze wskaźnikiem zamożności samorządu większym niż 1,4. 
Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 26 załącznika do rozporządzenia. 
 
Średnioroczna liczba uczniów z oddziałów podstawowych specjalnych związanych w 
podmiotach leczniczych w okresie 01.03.2019 – 29.02.2020 (jeśli w tym okresie nie było takich 

uczniów, przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022) (wyliczenie liczby osobo_dni dla 

każdego ucznia przypisanego do oddziału podstawowego bez sobót, niedziel, dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych - święta, przerwy świąteczne i ferie, sumowanie i podzielenie przez liczbę 
dni bez sobót, niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych  - święta, przerwy świąteczne i 
ferie zimowe i letnie w badanym okresie, czyli przez 182 (dla okresu 01.09.2021 – 31.08.2022 
przez 187). 
 

P3 0,33 Uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży, w których średnia liczebność klasy1 jest niższa lub 

równa 18 uczniów, z wyłączeniem: 

 oddziałów specjalnych i z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, etnicznej; 

 oddziałów, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim i 
mniejszości; 

 oddziałów wychowania przedszkolnego.  

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.  

                                                           
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. 



Waga dotyczy publicznych i niepublicznych szkół: podstawowych, branżowych szkół I stopnia, 

liceów ogólnokształcących, techników, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Waga 
nie obejmuje uczniów szkoły przeliczanych wagami P27, P27a P28, P28a, P29, P29a 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. 14 

załącznika do rozporządzenia) 

P4 0,20 Uczniowie "małych szkół" (publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące 

szkoły muzyczne I stopnia), czyli szkół dla dzieci i młodzieży, w których średnia liczebność 

klasy1 jest niższa lub równa 12 uczniów, z wyłączeniem: 

 oddziałów specjalnych 
 z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, etnicznej, oddziałów, w których zajęcia 

edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim i mniejszości; 
 oddziałów wychowania przedszkolnego. 

Waga nie obejmuje uczniów szkoły przeliczanych wagami P27, P27a P28, P28a, P29, P29a 
oraz wychowanków pochodzenia romskiego, dla których wypełniono daną dziedzinową 

uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła/przedszkole  podejmuje 
dodatkowe zadania edukacyjne. 

P5 1,40 Uczniowie/słuchacze oddziałów podstawowych lub przygotowawczych z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, 

zagrożeni niedostosowaniem społecznym, posiadający orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 

30.09.2022 r. (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z dodatkową 
przyczyną: niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym  są 
liczeni dwa razy) we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych (bez uczniów 

oddziałów wychowania przedszkolnego) oraz uczniowie wszystkich typów szkół specjalnych 
przy MOW, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (liczeni są 

także uczniowie szkół przy MOS nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, którzy mają jednocześnie wykazany pobyt w MOW w tym samym zespole na 
30.09.2022 r.).  

W przypadku szkół związanych w podmiotach leczniczych liczeni są uczniowie, którzy mają 
wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2022 r. i nie są 

przypisani do oddziału podstawowego w innej szkole.  

P6 2,90 Uczniowie oddziałów podstawowych lub przygotowawczych niewidomi i słabowidzący, z 

niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2022 r. 

we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych (bez uczniów oddziałów wychowania 
przedszkolnego). 

W przypadku szkół związanych w podmiotach leczniczych liczeni są uczniowie, którzy mają 

wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2022 r. i nie są 
przypisani do oddziału podstawowego w innej szkole.  

P7 3,60 Uczniowie oddziałów podstawowych lub przygotowawczych niesłyszący i słabosłyszący, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający 

orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego 
aktywne na 30.09.2022 r. we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych (bez uczniów 

oddziałów wychowania przedszkolnego). 

W szkołach związanych w podmiotach leczniczych liczeni są uczniowie, którzy mają wykazane 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2022 r. i nie są przypisani do 

oddziału podstawowego w innej szkole. 

P8 9,50 Dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z orzeczeniem 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych aktywnym na 30.09.2022 r. w oddziałach RW 

(przypisanie na 30.09.2022 r.) w szkołach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach 
szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych bez względu na wiek, 
 



Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem w tym z zespołem 

Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na 30.09.2022 r. w 

oddziałach podstawowych lub przygotowawczych (przypisanie na 30.09.2022 r.); uczniowie, 

którzy nie są przypisani do oddziału dodatkowego IPET w ORW na 30.09.2022 r.; 
 
W szkołach związanych w podmiotach leczniczych liczeni są uczniowie, którzy mają wykazane 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2022 r. i nie są przypisani do 
oddziału podstawowego w innej szkole. 

P9 0,80 Uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym 

na 30.09.2022 r. w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych, szkołach 

ponadpodstawowych i klasach szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach 
ponadpodstawowych (przypisanie na 30.09.2022 r. do oddziału ze specyfiką integracyjny).  

Nie są brani pod uwagę uczniowie z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym i 
zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, dzieci z oddziałów wychowania 

przedszkolnego i uczniowie realizujący obowiązek nauki w ORW. 

P10 0,082 Uczniowie szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w 

szkołach ponadpodstawowych, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz 
uczniowie szkół artystycznych (aktywne przypisanie na 30.09.2022 r. do oddziałów 

podstawowych, przygotowawczych i RW), z wyłączeniem: 

 uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych; 

 szkół policealnych; 

 ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia; 

 szkół muzycznych I stopnia.  

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 28, 29 

i 31 załącznika do rozporządzenia. 
 
Średnioroczna liczba uczniów z oddziałów podstawowych specjalnych związanych w 
podmiotach leczniczych w okresie 01.03.2019 – 29.02.2020 (jeśli w tym okresie nie było takich 
uczniów, przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022) (wyliczenie liczby osobo_dni dla 

każdego ucznia przypisanego do oddziału podstawowego bez sobót, niedziel, dni wolnych od 
zajęć dydaktycznych - święta, przerwy świąteczne i ferie, sumowanie i podzielenie przez liczbę 
dni bez sobót, niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych  - święta, przerwy świąteczne i 
ferie zimowe i letnie w badanym okresie, czyli przez 250 (dla okresu 01.09.2021 – 31.08.2022 
przez 254). 

P11 0,12 Uczniowie liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży (aktywne przypisanie na 
30.09.2022 r. do oddziałów podstawowych, przygotowawczych i RW)  

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 28 

załącznika do rozporządzenia. 

Średnioroczna liczba uczniów z oddziałów podstawowych specjalnych związanych w 
podmiotach leczniczych w okresie 01.03.2019 – 29.02.2020 (jeśli w tym okresie nie było takich 

uczniów, przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022) (wyliczenie liczby osobo_dni dla 

każdego ucznia przypisanego do oddziału podstawowego bez sobót, niedziel, dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych - święta, przerwy świąteczne i ferie, sumowanie i podzielenie przez liczbę 
dni bez sobót, niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych  - święta, przerwy świąteczne i 
ferie zimowe i letnie w badanym okresie, czyli przez 250 (dla okresu 01.09.2021 – 31.08.2022 
przez 254). 

P12 0,40 Uczniowie lub słuchacze (bez niepełnosprawnych): 

 publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych (bez specjalnych), którzy 

uzyskali świadectwo dojrzałości w roku szkolnym 2021/2022; 

 publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia (bez specjalnych), 

którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku szkolnym 2021/2022, 

 publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia, którzy uzyskali certyfikat 

kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy w roku szkolnym 2021/2022, 

 publicznych szkołach policealnych, którzy uzyskali dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy w roku szkolnym 2021/2022, 

 
Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez: 

 szkoły: technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II 

stopnia lub 

 placówki: placówki kształcenia ustawicznego ze szkołami i bez szkół, centra 
kształcenia zawodowego, 



którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji 

w roku szkolnym 2021/2022 (z wyłączeniem słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
prowadzonych przez placówki prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego lub przez osoby fizyczne).  
 
Dane pochodzą z CKE i OKE. 

P13 0,95 Uczniowie lub słuchacze (bez niepełnosprawnych), niepublicznych liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych (bez specjalnych), którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 

w roku szkolnym 2021/2022. Dane pochodzą z CKE i OKE. 

P14 0,85 Uczniowie lub słuchacze (bez niepełnosprawnych), niepublicznych szkół policealnych (bez 

specjalnych), którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom 

zawodowy w roku szkolnym 2021/2022. Dane pochodzą z CKE i OKE. 

P15 0,23 Uczniowie lub słuchacze przypisani na 30.09.2022 r. do oddziałów podstawowych w: 

 kolegiach pracowników służb społecznych; 
 szkołach specjalnych przysposabiających do pracy; 
 szkołach policealnych. 

Bez uczniów objętych wagami P20, P33 i P47. 

P16 0,40 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, techników, przypisani na 30.09.2022 r. do oddziałów 
podstawowych (bez młodocianych pracowników realizujących praktyczną naukę zawodu u 

pracodawcy), kształcący się w zawodach:  

 mechatronik 

 technik mechatronik 

 technik robotyk 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 29 i 
31 załącznika do rozporządzenia. 

P17 0,35 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, techników, przypisani na 30.09.2022 r. do oddziałów 

podstawowych (bez młodocianych pracowników realizujących praktyczną naukę zawodu u 

pracodawcy), kształcący się w zawodach: 

 elektromechanik pojazdów samochodowych 

 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

 technik pojazdów samochodowych 

 mechanik pojazdów kolejowych  

 technik pojazdów kolejowych  

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 29 i 
31 załącznika do rozporządzenia. 

P18 0,29 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, techników, przypisani na 30.09.2022 r. do oddziałów 
podstawowych (bez młodocianych pracowników realizujących praktyczną naukę zawodu u 

pracodawcy), kształcący się w zawodach wymienionych w ust. 19 rozporządzenia* (lista 
zawodów na końcu opisu wag) 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 29 i 
31 załącznika do rozporządzenia. 

P19 0,23 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, techników,  przypisani na 30.09.2022 r. do 
oddziałów podstawowych (bez młodocianych pracowników realizujących praktyczną naukę 

zawodu u pracodawcy), kształcący się w zawodach wymienionych w ust. 20 rozporządzenia 
(zawody niewymienione w ustępach 17-19 rozporządzenia)** (lista zawodów na końcu opisu 
wag)  

Bez uczniów przeliczanych wagami P33 i P47. 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 29 i 

31 załącznika do rozporządzenia. 

P20 0,10 Słuchacze szkół policealnych, przypisani na 30.09.2022 r. do oddziałów podstawowych, 

kształcący się w zawodach: 

 technik administracji 
 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
 technik ochrony fizycznej osób i mienia 
 opiekunka środowiskowa 
 opiekun osoby starszej 



 technik archiwista 
 asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej 
 technik usług pocztowych i finansowych  

P21 0,08 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, przypisani na 30.09.2022 r. do oddziałów 

podstawowych będący młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę 
zawodu u pracodawcy, mający wypełnioną informację w danych dziedzinowych ucznia status 

młodocianego pracownika na 30.09.2022 r. 

Liczebność uczniów w wadze zwiększona zgodnie z ust. 31 załącznika do rozporządzenia.  

P22 0,20 Uczniowie branżowych szkół I stopnia i techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 

szkolnym 2022/2023 (klasa I) w zawodach określonych w części II załącznika do 

obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy 

zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 
wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 120): 

1. Automatyk 
2. Betoniarz-zbrojarz 

3. Cieśla 
4. Dekarz 

5. Elektromechanik 
6. Elektryk 

7. Kierowca mechanik 
8. Mechanik-monter maszyn i 

urządzeń 

9. Mechatronik 
10. Monter konstrukcji budowlanych 

11. Monter nawierzchni kolejowej 
12. Monter stolarki budowlanej 
13. Operator maszyn i urządzeń do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych 
14. Operator maszyn i urządzeń do 

robót ziemnych i drogowych 
15. Operator obrabiarek skrawających 

 

16. Ślusarz 
17. Technik automatyk 

18. Technik automatyk sterowania 
ruchem kolejowym 

19. Technik budowy dróg 
20. Technik dekarstwa 

21. Technik elektroenergetyk transportu 
szynowego 

22. Technik elektryk 

23. Technik energetyk 
24. Technik mechanik 

25. Technik mechatronik 
26. Technik programista 
27. Technik robotyk 

28. Technik spawalnictwa 
29. Technik montażu i automatyki 

stolarki budowlanej 
30. Technik transportu kolejowego 

 

 

 
 

 
 
Uczniowie branżowych szkół I stopnia i techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 
szkolnym 2021/2022 (klasa II) w zawodach określonych w części II załącznika do 

obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy 

zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 
wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 122): 

1. Automatyk 
2. Dekarz 

3. Elektromechanik 
4. Elektronik 

5. Elektryk 
6. Kierowca mechanik 

7. Mechanik-monter maszyn i 
urządzeń 

8. Mechatronik 

9. Monter nawierzchni kolejowej 
10. Murarz-tynkarz 

11. Operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych 

12. Operator maszyn i urządzeń do 
robót ziemnych i drogowych 

13. Operator obrabiarek skrawających 

14. Ślusarz 

15. Technik automatyk 
16. Technik automatyk sterowania 

ruchem kolejowym 
17. Technik budowy dróg 

18. Technik dekarstwa 
19. Technik elektroenergetyk transportu 

szynowego 
20. Technik elektronik 
21. Technik elektryk 

22. Technik energetyk 
23. Technik mechanik 

24. Technik mechatronik 
25. Technik programista 

26. Technik robotyk 
27. Technik spawalnictwa 
28. Technik transportu kolejowego 

 
Uczniowie branżowych szkół I stopnia i techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 
szkolnym 2020/2021 (klasa III) w zawodach określonych w części II załącznika do 

obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 

wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 106): 



1. Automatyk 
2. Elektromechanik 

3. Elektronik 
4. Elektryk 
5. Kierowca mechanik 

6. Mechanik-monter maszyn i 
urządzeń 

7. Mechatronik 
8. Murarz-tynkarz 

9. Operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych 

10. Operator maszyn i urządzeń do 

robót ziemnych i drogowych 
11. Operator obrabiarek skrawających 

12. Ślusarz 

13. Technik automatyk 
14. Technik automatyk sterowania 

ruchem kolejowym 
15. Technik budowy dróg 
16. Technik elektroenergetyk transportu 

szynowego 
17. Technik elektronik 

18. Technik elektryk 
19. Technik energetyk 

20. Technik mechanik 
21. Technik mechatronik 
22. Technik programista 

23. Technik spawalnictwa 
24. Technik transportu kolejowego 

 
Uczniowie branżowych szkół I stopnia i techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 
szkolnym 2019/2020 (klasa IV) w zawodach określonych w części II załącznika do 

obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 

wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276): 

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 techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 (klasa V) 

w zawodach, o których mowa w ust. 22 rozporządzenia:  

1. Technik automatyk 
2. Technik elektronik 

3. Technik elektryk 
4. Technik energetyk 

5. Technik informatyk 

6. Technik mechanik 
7. Technik mechatronik 

8. Technik transportu kolejowego 
9. Technik elektroenergetyk transportu 

szynowego 

 

Waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagą P23 - młodocianych pracowników 
realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 29 i 
31 załącznika do rozporządzenia. 

P23 0,08 Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami 
realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w 

roku szkolnym 2022/2023 (klasa I) w zawodach określonych w części II załącznika do 

obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy 

zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 
wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 120): 

1. Automatyk 
2. Betoniarz-zbrojarz 

3. Cieśla 
4. Dekarz 
5. Elektromechanik 

6. Elektryk 
7. Kierowca mechanik 

8. Mechanik-monter maszyn i 
urządzeń 

9. Mechatronik 
10. Monter konstrukcji budowlanych 
11. Monter nawierzchni kolejowej 

12. Monter stolarki budowlanej 

16. Ślusarz 
17. Technik automatyk 

18. Technik automatyk sterowania 
ruchem kolejowym 

19. Technik budowy dróg 

20. Technik dekarstwa 
21. Technik elektroenergetyk transportu 

szynowego 
22. Technik elektryk 

23. Technik energetyk 
24. Technik mechanik 
25. Technik mechatronik 

26. Technik programista 



13. Operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych 

14. Operator maszyn i urządzeń do 
robót ziemnych i drogowych 

15. Operator obrabiarek skrawających 

27. Technik robotyk 
28. Technik spawalnictwa 

29. Technik montażu i automatyki 
stolarki budowlanej 

30. Technik transportu kolejowego 

 
Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami 
realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w 

roku szkolnym 2021/2022 (klasa II) w zawodach określonych w części II załącznika do 

obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 

wojewódzkim rynku pracy:  

1. Automatyk 
2. Dekarz 
3. Elektromechanik 

4. Elektronik 
5. Elektryk 

6. Kierowca mechanik 
7. Mechanik-monter maszyn i 

urządzeń 
8. Mechatronik 
9. Monter nawierzchni kolejowej 

10. Murarz-tynkarz 
11. Operator maszyn i urządzeń do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych 
12. Operator maszyn i urządzeń do 

robót ziemnych i drogowych 
13. Operator obrabiarek skrawających 
14. Ślusarz 

15. Technik automatyk 
16. Technik automatyk sterowania 

ruchem kolejowym 

17. Technik budowy dróg 
18. Technik dekarstwa 

19. Technik elektroenergetyk transportu 
szynowego 

20. Technik elektronik 
21. Technik elektryk 
22. Technik energetyk 

23. Technik mechanik 
24. Technik mechatronik 

25. Technik programista 
26. Technik robotyk 

27. Technik spawalnictwa 
28. Technik transportu kolejowego 

 
Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami 
realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w 
roku szkolnym 2020/2021 (klasa III) w zawodach określonych w części II załącznika do 

obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 

wojewódzkim rynku pracy: 

1. Automatyk 
2. Elektromechanik 
3. Elektronik 

4. Elektryk 
5. Kierowca mechanik 

6. Mechanik-monter maszyn i 
urządzeń 

7. Mechatronik 
8. Murarz-tynkarz 
9. Operator maszyn i urządzeń do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych 
10. Operator maszyn i urządzeń do 

robót ziemnych i drogowych 
11. Operator obrabiarek skrawających 
12. Ślusarz 

13. Technik automatyk 
14. Technik automatyk sterowania 

ruchem kolejowym 

15. Technik budowy dróg 
16. Technik elektroenergetyk transportu 

szynowego 
17. Technik elektronik 

18. Technik elektryk 
19. Technik energetyk 
20. Technik mechanik 

21. Technik mechatronik 
22. Technik programista 

23. Technik spawalnictwa 
24. Technik transportu kolejowego 

 

 
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizującymi 

praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 
2019/2020 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w 

zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy: 

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 

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 



9. Operator obrabiarek skrawających 
10. Ślusarz 

19. Technik programista 
20. Technik transportu kolejowego 

 
Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego na 30.09.2022 r. którzy mają wypełnioną 

informację w danych dziedzinowych ucznia status młodocianego pracownika na 30.09.2022 r. 

Liczebność uczniów w wadze zwiększona zgodnie z ust. 31 załącznika do rozporządzenia.  

P24 0,20 Uczniowie techników i branżowych szkół I stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 
szkolnym 2019/2020 (klasa IV), 2020/2021 (klasa III), 2021/2022 (klasa II) lub 2022/2023 

(klasa I), przypisani do oddziału podstawowego na 30.09.2022 r., (bez młodocianych 
pracowników realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy), w zawodach określonych 

w załączniku do obwieszczenia 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. poz. 857): 

1. Cieśla 

2. Kaletnik 
3. Kamieniarz 

4. Kominiarz 
5. Koszykarz-plecionkarz 
6. Kowal 

7. Monter jachtów i łodzi 
8. Obuwnik 

9. Operator urządzeń przemysłu 
ceramicznego 

10. Operator urządzeń przemysłu 
szklarskiego 

11. Pszczelarz 

12. Rękodzielnik wyrobów 

włókienniczych 
13. Technik budowy i strojenia 

fortepianów i pianin 
14. Technik ceramik 
15. Technik obuwnik 

16. Technik pszczelarz 
17. Technik technologii szkła 

18. Technik włókienniczych wyrobów 
dekoracyjnych 

19. Zdun 
20. Zegarmistrz 
21. Złotnik-jubiler 

 

Waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagą P25 - młodocianych pracowników 
realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 29 i 

31 załącznika do rozporządzenia. 

P25 0,08 Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizującymi 

praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 
2019/2020 (klasa IV), 2020/2021 (klasa III), 2021/2022 (klasa II) lub 2022/2023 (klasa I) w 

zawodach określonych w załączniku do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
września 2019 r. w sprawie wykazu zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym 

znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. 
 
Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego na 30.09.2022 r. którzy mają wypełnioną 

informację w danych dziedzinowych ucznia status młodocianego pracownika na 30.09.2022 r.). 

Liczebność uczniów w wadze zwiększona zgodnie z ust. 31 załącznika do rozporządzenia 

P26 0,05 Uczniowie szkół ponadpodstawowych (technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II 
stopnia), którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2022/2023 (klasa I, semestr I, 

semestr II), przypisani do oddziału podstawowego na 30.09.2022 r., w zawodach:  

 kierowca mechanik 

 technik transportu drogowego 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 29 i 
31 załącznika do rozporządzenia. 

P27 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. 
 

Liczba uczniów lub słuchaczy, o przynależności do grup wymienionych wyżej, których 
liczebność odrębnie ustalona w zależności od typu szkoły jest wyższa niż w: 

 szkole podstawowej – 112 

 szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole 
ponadpodstawowej – 42 
 

Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego ze specyfiką dodatkową: 

 z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo j. regionalnego  

 dwujęzyczny dla mniejszości narodowej  



 z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo j. regionalnego  

 uczniowie oddziału dodatkowego: grupa nauczania języka mniejszości 
oraz: 

 uczniowie, którzy na 30.09.2022 r. mają wypełnioną informację w danych 

dziedzinowych: uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego na rzecz którego 
szkoła/przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne 

 
Nie uwzględnia się dzieci w oddziałach przedszkolnych, uczniów cudzoziemców oraz uczniów 

języka mniejszości – niemieckiego - w grupach nauczania języka mniejszości oraz w oddziale 

podstawowym ze specyfiką dodatkową: z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub 
etnicznej albo j. regionalnego. 

P27a 0,10 Uczniowie lub słuchacze należący do mniejszości narodowej niemieckiej 
 

Waga obejmuje uczniów lub słuchaczy, których liczba jest wyższa niż:  

 w szkole podstawowej – 112 

 w szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w 
szkole ponadpodstawowej – 42 

 
Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego ze specyfiką dodatkową: 

 z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo j. regionalnego  

 uczniowie oddziału dodatkowego: grupa nauczania języka mniejszości 
 
Nie uwzględnia się dzieci w oddziałach przedszkolnych, uczniów cudzoziemców. 

P28 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 

 szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole 

ponadpodstawowej jest wyższa niż 30 i nie przekracza 42 
 

Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego ze specyfiką dodatkową: 

 z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo j. regionalnego 

 dwujęzyczny dla mniejszości narodowej  

 z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo j. regionalnego  

 uczniowie oddziału dodatkowego: grupa nauczania języka mniejszości  
oraz: 

 uczniowie, którzy na 30.09.2022 r. mają wypełnioną informację w danych 

dziedzinowych: uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego na rzecz którego 
szkoła/przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne. 

 
Nie uwzględnia się dzieci w oddziałach przedszkolnych, uczniów cudzoziemców oraz uczniów 
języka mniejszości – niemieckiego - w grupach nauczania języka mniejszości oraz w oddziale 

podstawowym ze specyfiką dodatkową: z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub 
etnicznej albo j. regionalnego. 

P28a 0,50 Uczniowie lub słuchacze należący do mniejszości narodowej niemieckiej 
 

Waga obejmuje uczniów lub słuchaczy, których liczba w: 

 szkole podstawowej jest wyższa niż 80 i nie przekracza 112 

 szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole 
ponadpodstawowej jest wyższa niż 30 i nie przekracza 42 
 

Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego ze specyfiką dodatkową:  

 z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo j. regionalnego  

 uczniowie oddziału dodatkowego: grupa nauczania języka mniejszości  
 
Nie uwzględnia się dzieci w oddziałach przedszkolnych, uczniów cudzoziemców 



P29 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 

 szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole 

ponadpodstawowej – 30 
 
Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego ze specyfiką dodatkową: 

 z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo j. regionalnego 

 dwujęzyczny dla mniejszości narodowej  

 z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo j. regionalnego  

 uczniowie oddziału dodatkowego: grupa nauczania języka mniejszości  
oraz: 

 uczniowie, którzy na 30.09.2022 r. mają wypełnioną informację w danych 
dziedzinowych: uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego na rzecz którego 
szkoła/przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne. 

  
Nie uwzględnia się dzieci w oddziałach przedszkolnych, uczniów cudzoziemców oraz uczniów 

języka mniejszości – niemieckiego - w grupach nauczania języka mniejszości oraz w oddziale 
podstawowym ze specyfiką dodatkową: z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub 
etnicznej albo j. regionalnego. 

P29a 0,65 Uczniowie lub słuchacze należący do mniejszości narodowej niemieckiej 

 
Waga obejmuje uczniów lub słuchaczy, których liczba nie przekracza w: 

 szkole podstawowej – 80  

 szkole ponadpodstawowej i klasach szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole 
ponadpodstawowej – 30 

 
Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego ze specyfiką dodatkową: 

 z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo j. regionalnego  

 uczniowie oddziału dodatkowego: grupa nauczania języka mniejszości  
 
Nie uwzględnia się dzieci w oddziałach przedszkolnych, uczniów cudzoziemców 

P30 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. 

 
Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego ze specyfiką dodatkową: 

 z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo j. regionalnego  

 dwujęzyczny dla mniejszości narodowej  

 
Nie uwzględnia się dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz uczniów cudzoziemców.  

P31 0,20 Uczniowie oddziałów sportowych w szkołach dla dzieci i młodzieży.  

Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziałów podstawowych ze specyfiką 

dodatkową: sportowy. 

P32 1,00 Uczniowie oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach dla dzieci i młodzieży. 

Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziałów podstawowych ze specyfiką 
dodatkową: mistrzostwa sportowego. 

P33 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) 

 

1. Asystentka stomatologiczna 

2. Dietetyk 

11. Technik elektroniki i informatyki 

medycznej 



3. Higienistka stomatologiczna 
4. Instruktor higieny 

5. Opiekun medyczny 
6. Ortoptystka 
7. Protetyk słuchu 

8. Ratownik medyczny 
9. Technik analityki medycznej 

10. Technik dentystyczny 

12. Technik elektroniki medycznej 
13. Technik elektroradiolog 

14. Technik farmaceutyczny 
15. Technik fizjoterapii 
16. Technik masażysta 

17. Technik ortopeda 
18. Technik sterylizacji medycznej 

19. Terapeuta zajęciowy 

 
Waga P33 wyklucza się z wagami P15 i P21. 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 29 i 

31 załącznika do rozporządzenia. 

P34 0,85 Uczniowie szkół muzycznych I stopnia, przypisani do oddziału podstawowego na 

30.09.2022 r. 

P35 1,50 Uczniowie szkół muzycznych II stopnia, przypisani do oddziału podstawowego na 

30.09.2022 r. 

P36 2,01 Uczniowie ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (w przypadku Poznańskiej 
Szkoły Chóralnej - uczniowie klas I – VIII), przypisani do oddziału podstawowego na 

30.09.2022 r. 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 26 załącznika do rozporządzenia. 

P37 3,36 Uczniowie ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, przypisani do oddziału 
podstawowego na 30.09.2022 r. 

P38 0,92 Uczniowie liceów sztuk plastycznych, przypisani do oddziału podstawowego na 30.09.2022 

r. 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 28 
załącznika do rozporządzenia. 

P39 1,00 Uczniowie lub słuchacze objęci indywidualnym nauczaniem w szkołach podstawowych i 

artystycznych realizujących kształcenie ogólne na poziomie szkół podstawowych (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 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. bez: 

 sobót i niedziel 

 dni ustawowo wolnych od pracy 

 zimowej przerwy świątecznej  

 ferii zimowych 

 wiosennej przerwy świątecznej 

 ferii letnich, 

 
podzieloną przez liczbę dni w tym okresie, bez:  

 sobót i niedziel 

 dni ustawowo wolnych od pracy 

 zimowej przerwy świątecznej 

 ferii zimowych 

 wiosennej przerwy świątecznej  

 ferii letnich, 
czyli przez 187. 

 
Waga nie obejmuje uczniów lub słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, dzieci w oddziałach przedszkolnych. 

 
Uczniowie, którzy w okresie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. mają wypełnioną 

informację w danych dziedzinowych: indywidualne nauczanie. 

P40 1,35 Uczniowie lub słuchacze objęci indywidualnym nauczaniem w szkołach ponadpodstawowych i 
artystycznych realizujących kształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego (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 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. bez: 



 sobót i niedziel 

 dni ustawowo wolnych od pracy 

 zimowej przerwy świątecznej 

 ferii zimowych 

 wiosennej przerwy świątecznej  

 ferii letnich, 
 

podzieloną przez liczbę dni w tym okresie, bez: 

 sobót i niedziel 

 dni ustawowo wolnych od pracy 

 zimowej przerwy świątecznej 

 ferii zimowych 

 wiosennej przerwy świątecznej 

 ferii letnich, 
czyli przez 187. 

 
Waga nie obejmuje uczniów lub słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, dzieci w oddziałach przedszkolnych. 

 
Uczniowie, którzy w okresie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. mają wypełnioną 

informację w danych dziedzinowych: indywidualne nauczanie. 

P41 1,10 Uczniowie lub słuchacze oddziałów podstawowych 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 1.03.2019 r. do 29.02.2020 r. (jeśli w tym okresie liczba dzieci wynosiła 0, 

przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022), bez: 

 sobót i niedziel 

 dni ustawowo wolnych od pracy 

 zimowej przerwy świątecznej 

 ferii zimowych 

 wiosennej przerwy świątecznej 

 ferii letnich, 
 

podzieloną przez liczbę dni w tym okresie, bez: 

 sobót i niedziel 

 dni ustawowo wolnych od pracy 

 zimowej przerwy świątecznej 

 ferii zimowych 

 wiosennej przerwy świątecznej 

 ferii letnich, 
czyli przez 182 (dla okresu 01.09.2021 – 31.08.2022 przez 187). 

P42 1,94 Wychowankowie specjalnych zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grup 
wychowawczych (oddziały dodatkowe: pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w 

podmiocie leczniczym) w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych 
specjalnych i klasach szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych w szkołach 

ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. 
 
Średnioroczna liczba wychowanków z oddziałów pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole 
w podmiocie leczniczym w okresie 01.03.2019 – 29.02.2020 (jeśli w tym okresie nie było takich 
uczniów, przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022) (wyliczenie liczby osobo_dni dla 

każdego wychowanka i podzielenie przez liczbę dni w okresie, czyli przez 366 dni (dla okresu 
01.09.2021 – 31.08.2022 przez 365 dni). 

P43 0,60 Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r., do oddziałów podstawowych ze specyfiką: 
terapeutyczny, w klasach terapeutycznych w publicznych i niepublicznych szkołach 
ogólnodostępnych lub w publicznych i niepublicznych szkołach integracyjnych dla dzieci 

i młodzieży. 

P44 0,17 Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r., do oddziałów podstawowych ze specyfiką 
podstawową: dwujęzyczny w szkole podstawowej, liceum i technikum, w klasach 
dwujęzycznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, liceach 

ogólnokształcących, technikach dla dzieci i młodzieży.  



Waga wyklucza się z wagami: P27, P27a, P28, P28a, P29, P29a, P30. 

P45 0,06 Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r., do oddziałów podstawowych ze specyfiką 

dodatkową przygotowania wojskowego, w klasach przygotowania wojskowego w liceach 
ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży. 

 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie  
z ust. 24 i 28 załącznika do rozporządzenia. 

P46 0,05 Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r., do oddziałów podstawowych ze specyfiką 
dodatkową przygotowania wojskowego, w klasach przygotowania wojskowego w 

technikach ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży. 

 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 25 i 
29 załącznika do rozporządzenia. 

P47 3,00 Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r., do oddziałów podstawowych, kształcący się w 
zawodach dla żeglugi morskiej i śródlądowej 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 w szkołach posiadających 
certyfikat uznania procesu kształcenia uzyskany zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 oraz z 2021 r. poz. 234): 

 technik nawigator morski 

 technik żeglugi śródlądowej 

 technik mechanik okrętowy 

 technik rybołówstwa morskiego 

 technik elektroautomatyk okrętowy 

 

Waga wyklucza się z wagą P15 i P21. 

Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie z ust. 29 i 

31 załącznika do rozporządzenia. 

P48 0,36 Słuchacze przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału dodatkowego kursy kwalifikacyjne w 
klasach kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez: 
- szkoły publiczne (niezależnie od typu organu prowadzącego) 

- placówki publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. 

 
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 P50 kształcących się w tym 
samym zawodzie (słuchacze branżowych szkół II stopnia). 

P49 0,345 Słuchacze przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału dodatkowego kursy kwalifikacyjne, w 
klasach kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły niepubliczne. 

 

Waga nie obejmuje słuchaczy przeliczanych wagą P50 kształcących się w tym samym 

zawodzie (słuchacze branżowych szkół II stopnia). 



P50 0,68 Słuchacze branżowych szkół II stopnia, uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziałów 

podstawowych w zawodach: 

1. Technik agrobiznesu 
2. Technik automatyk 
3. Technik budownictwa 

4. Technik budownictwa wodnego 
5. Technik budowy dróg 

6. Technik budowy jednostek 
pływających 

7. Technik ceramik 
8. Technik elektronik 
9. Technik elektryk 

10. Technik fotografii i multimediów 
11. Technik garbarz 

12. Technik górnictwa odkrywkowego 
13. Technik górnictwa otworowego 

14. Technik górnictwa podziemnego 
15. Technik handlowiec 
16. Technik hotelarstwa 

17. Technik inżynierii sanitarnej 
18. Technik księgarstwa 

19. Technik logistyk 
20. Technik mechanik 
21. Technik mechanizacji rolnictwa i 

agrotroniki 
22. Technik mechatronik 

23. Technik obuwnik 
24. Technik odlewnik 

25. Technik ogrodnik 
26. Technik optyk 
27. Technik podziemnej eksploatacji 

kopalin innych niż węgiel kamienny 
28. Technik pojazdów kolejowych 

29. Technik pojazdów samochodowych 
30. Technik procesów drukowania 
31. Technik procesów introligatorskich 

32. Technik przemysłu metalurgicznego 
33. Technik przemysłu mody 

34. Technik przeróbki kopalin stałych 
35. Technik przetwórstwa 

mleczarskiego 
36. Technik pszczelarz 
37. Technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 
38. Technik rolnik 

39. Technik rybactwa śródlądowego 
40. Technik spawalnictwa 

41. Technik technologii chemicznej 
42. Technik technologii drewna 
43. Technik technologii szkła 

44. Technik technologii wyrobów 
skórzanych 

45. Technik technologii żywności 
46. Technik telekomunikacji 
47. Technik transportu drogowego 

48. Technik usług fryzjerskich 
49. Technik usług kelnerskich 

50. Technik wiertnik 
51. Technik włókienniczych wyrobów 

dekoracyjnych 
52. Technik włókiennik 
53. Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

 

P51 0,065 Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziałów podstawowych w klasach I - III szkół 
podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I 
stopnia. 

 
Średnioroczna liczba uczniów z oddziałów podstawowych specjalnych związanych w 

podmiotach leczniczych w okresie 01.03.2019 – 29.02.2020 (jeśli w tym okresie nie było takich 
uczniów, przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022) (wyliczenie liczby osobo_dni dla 

każdego ucznia przypisanego do oddziału podstawowego bez sobót, niedziel, dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych - święta, przerwy świąteczne i ferie, sumowanie i podzielenie przez liczbę 
dni bez sobót, niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych  - święta, przerwy świąteczne i 
ferie zimowe i letnie w badanym okresie, czyli przez 182 (dla okresu 01.09.2021 – 31.08.2022 
przez 187).  

P52 1,50 Uczniowie i słuchacze szkół dla dzieci i młodzieży, przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału 

podstawowego lub przygotowawczego, 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, którzy na 30.09.2022 r. mają wypełnioną informację w danych dziedzinowych 
ucznia: korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.  

P53 0,40 Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziałów przygotowawczych. 

P54 0,025 Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia przypisani na 30.09.2022 r. do oddziałów podstawowych lub 

przygotowawczych. 

 
Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 26 załącznika do rozporządzenia. 
 
Średnioroczna liczba uczniów z oddziałów podstawowych specjalnych związanych w 

podmiotach leczniczych w okresie 01.03.2019 – 29.02.2020 (jeśli w tym okresie nie było takich 
uczniów, przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022) (wyliczenie liczby osobo_dni dla 

każdego ucznia przypisanego do oddziału podstawowego bez sobót, niedziel, dni wolnych od 
zajęć dydaktycznych - święta, przerwy świąteczne i ferie, sumowanie i podzielenie przez liczbę 
dni bez sobót, niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych  - święta, przerwy świąteczne i 
ferie zimowe i letnie w badanym okresie, czyli przez 182 (dla okresu 01.09.2021 – 31.08.2022 
przez 187). 



P55 0,012 Uczniowie szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży i klas szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych, 
policealnych i branżowych szkół II stopnia), przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału 

podstawowego lub przygotowawczego. 

 
Liczebność uczniów w wadze zmniejszona zgodnie z ust. 27 i zwiększona zgodnie  

z ust. 28, 29 i 31 załącznika do rozporządzenia. 

Średnioroczna liczba uczniów z oddziałów podstawowych specjalnych związanych w 

podmiotach leczniczych w okresie 01.03.2019 – 29.02.2020 (jeśli w tym okresie nie było takich 
uczniów, przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022) (wyliczenie liczby osobo_dni dla 

każdego ucznia przypisanego do oddziału podstawowego bez sobót, niedziel, dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych - święta, przerwy świąteczne i ferie, sumowanie i podzielenie przez liczbę 
dni bez sobót, niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych  - święta, przerwy świąteczne i 
ferie zimowe i letnie w badanym okresie, czyli przez 182 (dla okresu 01.09.2021 – 31.08.2022 
przez 187). 

P56 0,18 Uczniowie w oddziałach podstawowych i przygotowawczych w: 

 samodzielnych szkołach (bez szkół specjalnych): 

 podstawowych 

 liceach ogólnokształcących 

 technikach 

 branżowych szkołach I stopnia, 

 artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub 
liceum ogólnokształcącego dla dzieci i młodzieży  

 

 zespołach składających się z ww. typów szkół (bez szkół specjalnych), 

 
w których łączna liczba dzieci i uczniów, po dokonaniu zmniejszeń i zwiększeń liczebności 
zgodnie z ust. 26, 27, 28, 29, 31) jest równa lub wyższa 1 i nie przekracza 60. z 

uwzględnieniem założeń z ust. 38 i 39 załącznika do rozporządzenia. 

P57 0,112 Uczniowie w oddziałach podstawowych i przygotowawczych w: 

 samodzielnych szkołach (bez szkół specjalnych): 

 podstawowych 

 liceach ogólnokształcących 

 technikach 

 branżowych szkołach I stopnia, 

 artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub 
liceum ogólnokształcącego dla dzieci i młodzieży  

 zespołach składających się z ww. typów szkół (bez szkół specjalnych), 

 
w których łączna liczba dzieci i uczniów, po dokonaniu zmniejszeń i zwiększeń liczebności 
zgodnie z ust. 26, 27, 28, 29, 31) jest wyższa od 60 i nie przekracza 150. z uwzględnieniem 

założeń z ust. 38 i 39 załącznika do rozporządzenia. 

P58 0,045 Uczniowie w oddziałach podstawowych i przygotowawczych w: 

 samodzielnych szkołach (bez szkół specjalnych): 

 podstawowych 

 liceach ogólnokształcących 

 technikach 

 branżowych szkołach I stopnia, 

 artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub 
liceum ogólnokształcącego dla dzieci i młodzieży  

 zespołach składających się z ww. typów szkół (bez szkół specjalnych), 

 
w których łączna liczba dzieci i uczniów, po dokonaniu zmniejszeń i zwiększeń liczebności 

zgodnie z ust. 26, 27, 28, 29, 31) jest wyższa od 150 i nie przekracza 250. z uwzględnieniem 

założeń z ust. 38 i 39 załącznika do rozporządzenia. 



P59 0,015 Uczniowie w oddziałach podstawowych i przygotowawczych w: 

 samodzielnych szkołach (bez szkół specjalnych): 

 podstawowych 

 liceach ogólnokształcących 

 technikach 

 branżowych szkołach I stopnia, 

 artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub 

liceum ogólnokształcącego dla dzieci i młodzieży  

 zespołach składających się z ww. typów szkół (bez szkół specjalnych), 

 
w których łączna liczba dzieci i uczniów, po dokonaniu zmniejszeń i zwiększeń liczebności 
zgodnie z ust. 26, 27, 28, 29, 31) jest wyższa od 250 i nie przekracza 350, z uwzględnieniem 

założeń z ust. 38 i 39 załącznika do rozporządzenia. 

P60 0,011 Uczniowie w oddziałach podstawowych i przygotowawczych w: 

 samodzielnych szkołach (bez szkół specjalnych): 

 podstawowych 

 liceach ogólnokształcących 

 technikach 

 branżowych szkołach I stopnia, 

 artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub 
liceum ogólnokształcącego dla dzieci i młodzieży  

 zespołach składających się z ww. typów szkół (bez szkół specjalnych), 

 
w których łączna liczba dzieci i uczniów, po dokonaniu zmniejszeń i zwiększeń liczebności 
zgodnie z ust. 26, 27, 28, 29, 31) jest wyższa od 350. z uwzględnieniem założeń z ust. 38 i 39 

załącznika do rozporządzenia. 

P61 0,75 Dzieci w wieku 6 lat i starsze (wg roku urodzenia), przypisane do oddziałów podstawowych 
wychowanie przedszkolne na 30.09.2022 r., w przedszkolach. 

 
Waga nie obejmuje dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
poza placówką wychowania przedszkolnego objętych nauczaniem domowym - waga P77. 

 
Średnioroczna liczba dzieci 6-letnich i starszych z oddziałów podstawowych specjalnych 
związanych w podmiotach leczniczych w okresie 01.03.2019 – 29.02.2020 (jeśli w tym okresie 
nie było takich dzieci, przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022) (wyliczenie liczby 

osobo_dni dla każdego dziecka przypisanego do oddziału podstawowego bez sobót, niedziel, 
dni wolnych od zajęć dydaktycznych - święta, przerwy świąteczne i ferie, sumowanie i 
podzielenie przez liczbę dni bez sobót, niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych  - święta, 
przerwy świąteczne i ferie zimowe i letnie w badanym okresie, czyli przez 250, (dla okresu 
01.09.2021 – 31.08.2022 przez 254). 

P62 0,66 Dzieci w wieku 6 lat i starsze (wg roku urodzenia), przypisane do oddziałów podstawowych 

wychowanie przedszkolne na 30.09.2022 r., w: 

 oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 

 punktach przedszkolnych 

 zespołach wychowania przedszkolnego 

 

Waga nie obejmuje dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
poza placówką wychowania przedszkolnego lub poza szkołą objętych nauczaniem domowym - 
waga P77). 

 
Średnioroczna liczba dzieci 6-letnich i starszych z oddziałów podstawowych specjalnych 
związanych w podmiotach leczniczych w okresie 01.03.2019 – 29.02.2020 (jeśli w tym okresie 
nie było takich dzieci, przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022) (wyliczenie liczby 

osobo_dni dla każdego dziecka przypisanego do oddziału podstawowego bez sobót, niedziel, 
dni wolnych od zajęć dydaktycznych - święta, przerwy świąteczne i ferie, sumowanie i 
podzielenie przez liczbę dni bez sobót, niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych  - święta, 
przerwy świąteczne i ferie zimowe i letnie w badanym okresie, czyli przez 250 (dla okresu 
01.09.2021 – 31.08.2022 przez 254). 

P63 0,15 Dzieci w wieku 6 lat i starsze (wg roku urodzenia), przypisane do oddziałów podstawowych 

wychowanie przedszkolne na 30.09.2022 r., w: 

 przedszkolach 

 oddziałach wychowania przedszkolnego zorganizowanych w szkołach 

podstawowych 

 punktach przedszkolnych 



 zespołach wychowania przedszkolnego 

 
zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców 

 
Waga nie obejmuje dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
poza placówką wychowania przedszkolnego lub poza szkołą dzieci objętych nauczaniem 

domowym - waga P77). 
 

Średnioroczna liczba dzieci 6-letnich i starszych z oddziałów podstawowych specjalnych 
związanych w podmiotach leczniczych w okresie 01.03.2019 – 29.02.2020 (jeśli w tym okresie 
nie było takich dzieci, przyjmowany jest okres 01.09.2021 – 31.08.2022) (wyliczenie liczby 

osobo_dni dla każdego dziecka przypisanego do oddziału podstawowego bez sobót, niedziel, 
dni wolnych od zajęć dydaktycznych - święta, przerwy świąteczne i ferie, sumowanie i 

podzielenie przez liczbę dni bez sobót, niedziel, dni wolnych od zajęć dydaktycznych  - święta, 
przerwy świąteczne i ferie zimowe i letnie w badanym okresie, czyli przez 250 (dla okresu 

01.09.2021 – 31.08.2022 przez 254). 
P64 3,04 Dzieci w: 

 przedszkolach specjalnych 

 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych 
zorganizowanych w podmiotach leczniczych,  

których liczbę oblicza się jako sumę liczby dzieci w poszczególnych dniach w okresie  
od 1.03.2019 r. do 29.02.2020 r. (jeśli w tym okresie liczba dzieci wynosiła 0, przyjmowany jest 

okres 01.09.2021 – 31.08.2022), z wyłączeniem: 

 sobót i niedziel 

 dni ustawowo wolnych od pracy,  

podzieloną przez liczbę dni w tym okresie, z wyłączeniem: 

 sobót i niedziel 

 dni ustawowo wolnych od pracy), 

czyli przez 250 (dla okresu 01.09.2021 – 31.08.2022 przez 254). 

P65 1,50 Wychowankowie internatów i burs oraz korzystający z internatów szkół artystycznych: 

 Wychowankowie, którzy mieli wykazany pobyt w bursie na 30.09.2022 r. i są 
jednocześnie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego w szkole 

(poza wychowaniem przedszkolnym) 

 Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego, którzy na 
30.09.2022 r. mają wypełnioną informację w danych dziedzinowych ucznia: 

korzystanie z internatu. 

 
Dołączane są dane zbiorcze o średniorocznej liczbie osób korzystających z 

internatu/bursy w roku szkolnym 2021/2022, z wyłączeniem kategorii korzystających:  

 nauczycieli 

 studentów 

 innych osób. 

  
Dla internatu szkół artystycznych dodatkowo z wyłączeniem kategorii korzystających: 

 uczniowie szkół artystycznych 

 uczniowie szkół artystycznych specjalnych  
 

Liczbę wychowanków internatów i burs będących uczniami: 

 liceum ogólnokształcącego 

 technikum 

 branżowej szkoły I stopnia, 

zwiększa się o 2,96% (dotyczy danych na 30.09.2022 r. i danych zbiorczych za 2021/2022) 

zgodnie z ust. 30 załącznika do rozporządzenia. 

Waga nie obejmuje wychowanków przeliczanych wagą P67. 

P66 0,50 Niepełnosprawni wychowankowie internatów wszystkich typów szkół i burs posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wymagający stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy.  



 Wychowankowie, którzy mieli wykazany pobyt w bursie na 30.09.2022 r. i są 

jednocześnie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego w szkole 
(poza wychowaniem przedszkolnym) oraz mają w szkole wykazane orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego obowiązujące na 30.09.2022 r.  

 Uczniowie szkół przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego,  
którzy na 30.09.2022 r. mają wypełnioną informację w danych dziedzinowych 

ucznia: korzystanie z internatu oraz mają wykazane orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego obowiązujące na 30.09.2022 r. 

 
Dołączane są dane zbiorcze o średniorocznej liczbie osób posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego korzystających z internatu/bursy w roku szkolnym 

2021/2022, z wyłączeniem kategorii korzystających:  

 młodociani pracownicy 

 uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

Liczbę wychowanków internatów i burs będących uczniami: 

 liceum ogólnokształcącego 

 technikum 

 branżowej szkoły I stopnia, 

zwiększa się o 2,96% (dotyczy danych na 30.09.2022 r. i danych zbiorczych za 2021/2022) 

zgodnie z ust. 30 załącznika do rozporządzenia. 

P67 3,64 Wychowankowie internatów szkół artystycznych, którzy są uczniami szkół artystycznych 
przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego, którzy na 30.09.2022 r. mają 

wypełnioną informację w danych dziedzinowych ucznia: korzystanie z internatu. 

 
Dołączane są dane zbiorcze o średniorocznej liczbie osób korzystających z internatu w 
roku szkolnym 2021/2022, dla kategorii korzystających:  

 uczniowie szkół artystycznych 

 uczniowie szkół artystycznych specjalnych 

 
Nie są brani pod uwagę uczniowie szkół artystycznych, którzy korzystają z internatów szkół nie 

artystycznych. 

Liczbę wychowanków internatów i burs będących uczniami szkół artystycznych zwiększa 
się o 2,96%  (dotyczy danych na 30.09.2022 r.) zgodnie z ust. 30 załącznika do rozporządzenia. 

P68 6,30 Wychowankowie domów wczasów dziecięcych, których średnioroczną liczbę oblicza się jako 
liczbę osobodni w okresie od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r.  pomniejszoną o 1 dla 
każdego wychowanka i podzieloną przez 366.  

 
Dla nowo powstałych DWD liczba osobodni w okresie od 01.09.2021 do 30.09.2022 
r.  pomniejszona o 1 dla każdego wychowanka i podzielona przez 365.  

 

Wykazany pobyt w okresie od 01.03.2019 do 29.02.2020 lub w okresie  
od 01.09.2021 do 30.09.2022 (nowo powstałe DWD). 

P69 6,50 Wychowankowie: 

 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (na podstawie orzeczeń o 

potrzebie kształcenia specjalnego), którzy mają wypełnione daty pobytu na 
30.09.2022 r.  

 młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy korzystają z zakwaterowania w tych 
ośrodkach (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego), którzy w dniu 
30.09.2022 r. byli zakwaterowani. 

W przypadku jednoczesnego przypisania ucznia do oddziału RW i wykazania pobytu – uczeń 
liczony jest jeden raz.  

Waga P69 wyklucza się z wagami P65 i P66. 

P70 7,80 Wychowankowie specjalnych ośrodków wychowawczych korzystających z zakwaterowania 

(na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy w dniu 30.09.2022 r. mieli wykazany 
pobyt.  

Waga P70 wyklucza się z wagami P65 i P66. 



P71 5,00 Wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowani, lecz 

niedoprowadzeni do ośrodka (wybrany typ pobytu – rezerwacja).  

Wychowankowie, dla których wypełnione są daty pobytu w ośrodku na 30.09.2022 r. mający 

jednocześnie zaznaczony typ pobytu: „rezerwacja miejsca w ośrodku”. 

P72 10,00 Wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, z wyłączeniem 

skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka (dla których wypełnione są daty 
pobytu w ośrodku na 30.09.2022 r.).  

W przypadku jednoczesnego przypisania ucznia do oddziału RW i wykazania pobytu – uczeń 

liczony jest jeden raz.  

Waga P72 wyklucza się z wagami P65, P66 i P71. 

P73 1,50 Wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy nie korzystają z 

zakwaterowania w tych ośrodkach (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego). Wypełniona data pobytu w ośrodku na 30.09.2022 r.  

W przypadku jednoczesnego przypisania ucznia do oddziału RW i wykazania pobytu – uczeń 
liczony jest jeden raz. 

P74 9,50  Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z orzeczeniem o 
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych aktywnym na 30.09.2022 r. w 

oddziałach RW (przypisanie na 30.09.2022 r.) 

 Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na 30.09.2022 r. w 

oddziałach IPET (przypisanie na 30.09.2022 r.) 

 Dzieci z oddziałów wychowania przedszkolnego (przypisanie na 30.09.2022 r.)  
w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na 30.09.2022 r., którzy nie spełniają 
obowiązku wychowania przedszkolnego w ORW (nie zaznaczony wskaźnik Czy w 

ramach okresu obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczeń 

spełnia obowiązek w ORW?) 

 Dzieci w szkołach związanych w podmiotach leczniczych, którzy mają wykazane 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2022 r. i nie są 

przypisane do oddziału podstawowego w innej szkole.  

P75 0,02 Korzystający ze szkolnych schronisk młodzieżowych według rzeczywistej liczby miejsc i 
liczby miesięcy ich użytkowania ustalonych w okresie  

od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.  

Iloczyn liczby miejsc i liczby miesięcy użytkowania w okresie  
od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

P76 0,84 Dzieci przypisanie na 30.09.2022 r. do oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie 
rozwoju oraz mające wykazaną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

aktywną na 30.09.2022 r., 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 

 

P77 0,25 Dzieci w wieku 6 lat i starsze, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne (nauczanie 
domowe) poza: 

 przedszkolem 

 oddziałem przedszkolnym w szkołach podstawowych 

 punkcie przedszkolnym 

 zespole wychowania przedszkolnego 

 



Uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego wychowanie 

przedszkolne którym w danych dziedzinowym zaznaczono na 30.09.2022 r.:  

 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wych. 
przedszkolnego - nauczanie domowe 

 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą - 
nauczanie domowe 

P78 2,90 Dzieci przypisane do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 30.09.2022 r.: 

 niewidome 

 słabowidzące 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją 

 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

 
których orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązuje w dniu 30.09.2022 r., w: 

 przedszkolach 

 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  

 punktach przedszkolnych 

 zespołach wychowania przedszkolnego 
 

W szkołach związanych w podmiotach leczniczych - uczniowie, którzy mają wykazane 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.09.2022 r. i nie mają przypisania w 
innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2022 r. 

P79 3,60 Dzieci przypisane do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 30.09.2022 r.: 

 niesłyszące 

 słabosłyszące 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
 

których orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązuje w dniu 30.09.2022 r., w: 

 przedszkolach 

 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  

 punktach przedszkolnych 

 zespołach wychowania przedszkolnego 
 

W szkołach związanych w podmiotach leczniczych - uczniowie, którzy mają wykazane 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.09.2022 r. i nie mają przypisania w 

innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2022 r. 

P80 0,18 Dzieci i uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego wychowanie 

przedszkolne, w: 

 przedszkolach wchodzących w skład zespołu (bez specjalnych) 

 szkołach podstawowych samodzielnych (bez specjalnych) 

 szkołach podstawowych wchodzących w skład zespołu (bez specjalnych) 

 

dla których, łączna liczba dzieci i uczniów w: 

 zespole – liczona jako suma liczby dzieci i uczniów w oddziałach podstawowych i 
przygotowawczych w szkołach (bez specjalnych) wchodzących w skład zespołu: 

 przedszkolach 

 szkołach podstawowych 

 liceach ogólnokształcących 

 technikach 

 branżowych szkołach I stopnia 

 szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży 

 szkole podstawowej samodzielnej – liczona jako suma liczby dzieci i uczniów w 
oddziałach podstawowych i przygotowawczych (bez specjalnych) 

 
jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 60 

(z uwzględnieniem ust. 26, 27, 29, 38 lub 39) 

P81 0,112 Dzieci i uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego wychowanie 
przedszkolne, w: 

 przedszkolach wchodzących w skład zespołu (bez specjalnych) 

 szkołach podstawowych samodzielnych (bez specjalnych) 

 szkołach podstawowych wchodzących w skład zespołu (bez specjalnych) 

 

dla których, łączna liczba dzieci i uczniów w: 



 zespole – liczona jako suma liczby dzieci i uczniów w oddziałach podstawowych i 

przygotowawczych w szkołach (bez specjalnych) wchodzących w skład zespołu: 

 przedszkolach 

 szkołach podstawowych 

 liceach ogólnokształcących 

 technikach 

 branżowych szkołach I stopnia 

 szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 
podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży 

 szkole podstawowej samodzielnej – liczona jako suma liczby dzieci i uczniów w 

oddziałach podstawowych i przygotowawczych (bez specjalnych) 

 
jest wyższa od 60 i nie przekracza 150 

(z uwzględnieniem ust. 26, 27, 29, 38 lub 39) 

P82 0,045 Dzieci i uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego wychowanie 
przedszkolne, w: 

 przedszkolach wchodzących w skład zespołu (bez specjalnych) 

 szkołach podstawowych samodzielnych (bez specjalnych) 

 szkołach podstawowych wchodzących w skład zespołu (bez specjalnych) 

 
dla których, łączna liczba dzieci i uczniów w: 

 zespole – liczona jako suma liczby dzieci i uczniów w oddziałach podstawowych i 
przygotowawczych w szkołach (bez specjalnych) wchodzących w skład zespołu: 

 przedszkolach 

 szkołach podstawowych 

 liceach ogólnokształcących 

 technikach 

 branżowych szkołach I stopnia 

 szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 
podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży 

 szkole podstawowej samodzielnej – liczona jako suma liczby dzieci i uczniów w 
oddziałach podstawowych i przygotowawczych (bez specjalnych) 

 
jest wyższa od 150 i nie przekracza 250 

(z uwzględnieniem ust. 26, 27, 29, 38 lub 39) 

P83 0,015 Dzieci i uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego wychowanie 
przedszkolne, w: 

 przedszkolach wchodzących w skład zespołu (bez specjalnych) 

 szkołach podstawowych samodzielnych (bez specjalnych) 

 szkołach podstawowych wchodzących w skład zespołu (bez specjalnych) 

 
dla których, łączna liczba dzieci i uczniów w: 

 zespole – liczona jako suma liczby dzieci i uczniów w oddziałach podstawowych i 
przygotowawczych w szkołach (bez specjalnych) wchodzących w skład zespołu: 

 przedszkolach 

 szkołach podstawowych 

 liceach ogólnokształcących 

 technikach 

 branżowych szkołach I stopnia 

 szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 
podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży 

 szkole podstawowej samodzielnej – liczona jako suma liczby dzieci i uczniów w 
oddziałach podstawowych i przygotowawczych (bez specjalnych) 

 
jest wyższa od 250 i nie przekracza 350 

(z uwzględnieniem ust. 26, 27, 29, 38 lub 39) 

P84 0,011 Dzieci i uczniowie przypisani na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego wychowanie 

przedszkolne, w: 

 przedszkolach wchodzących w skład zespołu (bez specjalnych) 

 szkołach podstawowych samodzielnych (bez specjalnych) 

 szkołach podstawowych wchodzących w skład zespołu (bez specjalnych) 

 
dla których, łączna liczba dzieci i uczniów w: 

 zespole – liczona jako suma liczby dzieci i uczniów w oddziałach podstawowych i 
przygotowawczych w szkołach (bez specjalnych) wchodzących w skład zespołu: 



 przedszkolach 

 szkołach podstawowych 

 liceach ogólnokształcących 

 technikach 

 branżowych szkołach I stopnia 

 szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 
podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla dzieci i młodzieży 

 szkole podstawowej samodzielnej – liczona jako suma liczby dzieci i uczniów w 
oddziałach podstawowych i przygotowawczych (bez specjalnych) 

 
jest wyższa od 350 

(z uwzględnieniem ust. 26, 27, 29, 38 lub 39) 

P85 0,191 Dzieci przypisane na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne, 

w przedszkolach samodzielnych (bez specjalnych), których liczba dzieci: 
jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75 

P86 0,146 Dzieci przypisane na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne, 
w przedszkolach samodzielnych (bez specjalnych), których liczba dzieci: 

jest wyższa od 75 i nie przekracza 150 

P87 0,079 Dzieci przypisane na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne, 
w przedszkolach samodzielnych (bez specjalnych), których liczba dzieci: 

jest wyższa od 150 i nie przekracza 250 

P88 0,045 Dzieci przypisane na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne, 
w przedszkolach samodzielnych (bez specjalnych), których liczba dzieci: 

jest wyższa od 250 i nie przekracza 350 

P89 0,039 Dzieci przypisane na 30.09.2022 r. do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne, 

w przedszkolach samodzielnych (bez specjalnych), których liczba dzieci: 
jest wyższa od 350 

P90 0,18 Nauczyciele początkujący zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i placówkach 

wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których 
organem prowadzącym jest JST, w łącznym wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego 

wymiaru zajęć, którzy rozpoczęli odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w 
roku szkolnym 2022/2023. 

 

* Waga P18 obejmuje zawody:  

1. Elektronik 

2. Fotograf 
3. Górnik eksploatacji otworowej 

4. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 
5. Kaletnik 

6. Kamieniarz 
7. Kierowca mechanik 
8. Kowal 

9. Krawiec 
10. Kucharz 

11. Mechanik automatyki przemysłowej i 
urządzeń precyzyjnych 

12. Mechanik motocyklowy 
13. Mechanik operator maszyn do produkcji 

drzewnej 

14. Mechanik pojazdów samochodowych 
15. Mechanik precyzyjny 

16. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 
17. Mechanik-operator pojazdów i maszyn 

rolniczych 

18. Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 

19. Ogrodnik 
20. Operator maszyn i urządzeń hutniczych 

21. Operator maszyn leśnych 
22. Operator maszyn w przemyśle 

włókienniczym 

23. Operator obrabiarek skrawających 

24. Pszczelarz 
25. Rolnik 
26. Ślusarz 

27. Szkutnik 
28. Technik analityk  

29. Technik architektury krajobrazu 
30. Technik automatyk 

31. Technik automatyk sterowania ruchem 
kolejowym 

32. Technik awionik 

33. Technik budowy dróg 
34. Technik budowy fortepianów i pianin 

35. Technik budowy jednostek pływających 
36. Technik elektroenergetyk transportu 

szynowego 
37. Technik elektronik 
38. Technik elektryk 

39. Technik fotografii i multimediów 
40. Technik górnictwa odkrywkowego 

41. Technik górnictwa otworowego 
42. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
43. Technik hodowca koni 

44. Technik hutnik 
45. Technik informatyk 

46. Technik leśnik 
47. Technik mechanik 

48. Technik mechanik lotniczy 
49. Technik odlewnik 



50. Technik ogrodnik 
51. Technik optyk 

52. Technik przeróbki kopalin stałych 
53. Technik pszczelarz 
54. Technik realizacji dźwięku 

55. Technik realizacji nagrań i nagłośnień 
56. Technik rolnik 

57. Technik szerokopasmowej komunikacji 
elektronicznej 

58. Technik technologii chemicznej 
59. Technik transportu kolejowego 
60. Technik tyfloinformatyk 

61. Technik urządzeń dźwigowych 
62. Technik włókiennik 

63. Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

64. Zegarmistrz 

65. Technik budowy i strojenia fortepianów i 
pianin 

66. Technik realizacji nagłośnień 
67. Technik realizacji nagrań 

68. Automatyk 

69. Operator maszyn i urządzeń 
przeróbczych 

70. Pracownik pomocniczy gastronomii 
71. Operator maszyn i urządzeń przemysłu 

metalurgicznego 

72. Technik przemysłu metalurgicznego 
73. Technik programista 

74. Monter jachtów i łodzi 
75. Technik spawalnictwa 

76. Technik stylista 
77. Technik przemysłu mody 
78. Monter konstrukcji targowo-

wystawienniczych 
79. Technik obsługi przemysłu targowo-

wystawienniczego 
80. Technik montażu i automatyki stolarki 

budowlanej 

81. Technik przemysłu jachtowego 
82. Technik transportu drogowego 

83. Technik weterynarii 
 

 

** Waga P19 obejmuje zawody: 
 

1. Aktor cyrkowy 
2. Aktor scen muzycznych 

3. Animator kultury 
4. Asystent fryzjera 
5. Asystent osoby niepełnosprawnej 

6. Betoniarz-zbrojarz 
7. Bibliotekarz 

8. Blacharz 
9. Blacharz izolacji przemysłowych 
10. Blacharz samochodowy 

11. Cieśla 
12. Cukiernik 

13. Dekarz 
14. Drukarz 

15. Drukarz fleksograficzny 
16. Drukarz offsetowy 
17. Elektromechanik 

18. Elektryk 
19. Florysta 

20. Fryzjer 
21. Garbarz skór 

22. Górnik eksploatacji podziemnej 
23. Górnik podziemnej eksploatacji 

kopalin innych niż węgiel kamienny 

24. Introligator 
25. Jeździec 

26. Kelner 
27. Kominiarz 
28. Koszykarz-plecionkarz 

29. Kuśnierz 
30. Lakiernik 

31. Lakiernik samochodowy 
32. Magazynier-logistyk 

33. Mechanik maszyn i urządzeń 
drogowych 

34. Modelarz odlewniczy 
35. Monter budownictwa wodnego 

36. Monter izolacji budowlanych 
37. Monter izolacji przemysłowych 
38. Monter kadłubów jednostek 

pływających 
39. Monter kadłubów okrętowych 

40. Monter konstrukcji budowlanych 
41. Monter nawierzchni kolejowej 
42. Monter sieci i instalacji sanitarnych 

43. Monter sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych 

44. Monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych 

45. Monter stolarki budowlanej 
46. Monter systemów rurociągowych 
47. Murarz-tynkarz 

48. Muzyk 
49. Obuwnik 

50. Operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych 

51. Operator maszyn i urządzeń do robót 
ziemnych i drogowych 

52. Operator maszyn i urządzeń 

odlewniczych 
53. Operator maszyn i urządzeń 

przemysłu spożywczego 
54. Operator procesów introligatorskich 
55. Operator urządzeń przemysłu 

ceramicznego 
56. Operator urządzeń przemysłu 

chemicznego 
57. Operator urządzeń przemysłu 

szklarskiego 
58. Opiekun w domu pomocy społecznej 



59. Opiekunka dziecięca 
60. Optyk-mechanik 

61. Piekarz 
62. Plastyk 
63. Pracownik obsługi hotelowej 

64. Pracownik pomocniczy fryzjera 
65. Pracownik pomocniczy krawca 

66. Pracownik pomocniczy mechanika 
67. Pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej 
68. Pracownik pomocniczy stolarza 
69. Pracownik pomocniczy ślusarza 

70. Pracownik socjalny 
71. Przetwórca mięsa 

72. Przetwórca ryb 
73. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 
74. Rybak śródlądowy 

75. Sprzedawca 
76. Stolarz 

77. Stroiciel fortepianów i pianin 
78. Tancerz 

79. Tapicer 
80. Technik agrobiznesu 
81. Technik budownictwa 

82. Technik budownictwa kolejowego 
83. Technik budownictwa wodnego 

84. Technik ceramik 
85. Technik chłodnictwa i klimatyzacji 

86. Technik dekarstwa 
87. Technik drogownictwa 
88. Technik dróg i mostów kolejowych 

89. Technik dróg kolejowych i obiektów 
inżynieryjnych 

90. Technik ekonomista 
91. Technik eksploatacji portów i terminali 
92. Technik energetyk 

93. Technik garbarz 
94. Technik gazownictwa 

95. Technik geodeta 
96. Technik geolog 

97. Technik górnictwa podziemnego 
98. Technik handlowiec 
99. Technik hotelarstwa 

100. Technik inżynierii sanitarnej 
101. Technik inżynierii środowiska i 

melioracji 
102. Technik księgarstwa 

103. Technik logistyk 
104. Technik lotniskowych służb 

operacyjnych 

105. Technik obsługi turystycznej 
106. Technik obuwnik 

107. Technik ochrony środowiska 
108. Technik organizacji reklamy 
109. Technik organizacji turystyki 

110. Technik papiernictwa 
111. Technik podziemnej eksploatacji 

kopalin innych niż węgiel kamienny 
112. Technik pożarnictwa 

113. Technik prac biurowych 
114. Technik procesów drukowania 

115. Technik procesów introligatorskich 
116. Technik przetwórstwa mleczarskiego 

117. Technik rachunkowości 
118. Technik reklamy 
119. Technik renowacji elementów 

architektury 
120. Technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 
121. Technik rybactwa śródlądowego 

122. Technik spedytor 
123. Technik technologii ceramicznej 
124. Technik technologii drewna 

125. Technik technologii odzieży 
126. Technik technologii szkła 

127. Technik technologii wyrobów 
skórzanych 

128. Technik technologii żywności 

129. Technik teleinformatyk 
130. Technik telekomunikacji 

131. Technik transportu drogowego 
132. Technik turystyki na obszarach 

wiejskich 
133. Technik turystyki wiejskiej 
134. Technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 
135. Technik urządzeń sanitarnych 

136. Technik usług fryzjerskich 
137. Technik usług kelnerskich 

138. Technik usług kosmetycznych 
139. Technik weterynarii 
140. Technik wiertnik 

141. Technik włókienniczych wyrobów 
dekoracyjnych 

142. Wędliniarz 
143. Wiertacz 
144. Zdobnik ceramiki 

145. Zdun 
146. Złotnik-jubiler 


