
EDUKACJA I WYCHOWANIE
EDUCATION9

TABL. 18 (149). WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (dok.)
PRE-PRIMARY EDUCATION (cont.)

Wyszczególnienie 2000/01 2005/06 2008/09 2009/10 Specification

Dzieci w tys. . . . . . . . . 885,4 840,0 919,1 994,1 Children in thous.

w tym niepełnosprawne . . 8,7 11,3 7,4 8,8 of which disabled

miasta . . . . . . . . . 606,8 590,4 652,3 693,0 urban areas

wieś . . . . . . . . . . 278,6 249,6 266,8 301,1 rural areas

w tym w wieku 6 lat . . . . 451,6 371,4 332,4 317,4 of which aged 6

Przedszkola . . . . . . . . . 688,6 654,4 734,2 776,8 Nursery schools

miasta . . . . . . . . . 551,3 528,2 585,6 614,8 urban areas

wieś . . . . . . . . . . 137,3 126,2 148,6 162,0 rural areas

w tym w wieku 6 lat . . . . 276,5 211,2 190,5 178,8 of which aged 6

Oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych . . . . . . . 196,8 185,6 180,8 202,9 Pre-primary sections of primary schools

w tym w wieku 6 lat . . . . 175,1 160,2 141,9 138,6 of which aged 6

Zespoły wychowania przedszkolnego x x 1,8 1,7 Pre-primary education groups

w tym w wieku 6 lat . . . . x x — 0,0 of which aged 6

Punkty przedszkolne . . . . . x x 2,4 12,7 Pre-primary points

w tym w wieku 6 lat . . . . x x — 0,0 of which aged 6

Dzieci w placówkach wychowa-
nia przedszkolnego na 1000
dzieci w wieku:

Children attending pre-primary
education establishments per
1000 children aged:

3—6 lat . . . . . . . . . . 500 556 631 673 3—6

3—5 . . . . . . . . . . . . 327 410 527 597 3—5

6 lat . . . . . . . . . . . . 972 976 945 912 6

Dzieci w przedszkolach na:
Children attending nursery schools

per:

1 przedszkole . . . . . . . . 81 85 91 92 Nursery schools

100 miejsc . . . . . . . . . 96 95 100 100 100 places

1 nauczycielaa . . . . . . . . 12 . 14 14 Teachera

a Pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na pełnozatrudnionych; w roku szkolnym 2000/01
— niepełnozatrudnieni bez przeliczania na pełnozatrudnionych.

U w a g a. W latach szkolnych 2008/09 i 2009/10 bez wychowania przedszkolnego przy zakładach opieki zdrowotnej,
z którego w roku szkolnym 2005/06 nie były uwzględniane wyłącznie dzieci w podziale według wieku.

a Full- and part-time employees expressed in terms of full-time employees; in the 2000/01 school year — without conversion
to full-time employees.

N o t e. In the 2008/09 and 2009/10 school years — excluding pre-primary education in health care institutions, in the
2005/06 school year excluded only in position pertaining to children by age.
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