
Zarządzenie Nr 4272/2014
Prezydenta Miasta Płocka 

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placów-
kach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów
finansowych tych jednostek.

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 34a ust 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 i 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr
122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr
219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148,
poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz.
887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265,
1317, 1650, z 2014 r. poz. 7), art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318), art. 32 ust. 2
pkt 4 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ilekroć w dalszej treści zarządzenia jest mowa o:
1) oddziałach normatywnych oznaczanych w skrócie symbolem „ON” – należy przez

to rozumieć oddziały, o liczebności zgodnej z § 2 ust. 1 zarządzenia nr 4271/2014
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia norm li-
czebności  oddziałów w szkołach i  placówkach oświatowych prowadzonych przez
Miasto Płock, zorganizowane według zasad określonych tym zarządzeniem,

2) oddziałach o mniejszej niż normatywna liczebności oznaczanych w skrócie symbo-

lem „OM” – należy przez to rozumieć zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym od-
działy w przedszkolach i szkołach zorganizowane zgodnie z zarządzeniem, o któ-
rym mowa w punkcie 1, których liczebność jest niższa niż ustalona w § 2 ust. 1
tego zarządzenia,

3) oddziałach o większej niż normatywna liczebności oznaczanych w skrócie symbo-

lem „OW” – należy przez to rozumieć zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym od-
działy w przedszkolach i szkołach zorganizowane zgodnie z zarządzeniem, o któ-
rym mowa w punkcie 1, których liczebność jest wyższa niż ustalona w § 2 ust. 1
tego zarządzenia,

4) wskaźniku dydaktyki oznaczanym w skrócie symbolem „WD” – należy przez to ro-

zumieć  liczbę  godzin  według  pensum 18-godzinnego przypadającą  na  jednego
ucznia przeznaczoną na realizację zadań edukacyjnych i zajęć z wychowawcą.



§ 2

1. Ustala się standardy zatrudnienia nauczycieli:

1) miejskich przedszkoli stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) szkół podstawowych stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) gimnazjów stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
4) liceów ogólnokształcących dla młodzieży stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia,

5) techników dla młodzieży stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia,
6) zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży stanowiące załącznik nr 6 do zarzą-

dzenia,
7) internatów i burs stanowiące załącznik nr 7 do zarządzenia,

8) świetlic szkolnych stanowiące załącznik nr 8 do zarządzenia,
9) do zadań z zakresu wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego,

doradztwa zawodowego oraz biblioteki stanowiące załącznik nr 9 do zarządzenia.
2. Wymiar zatrudnienia nauczycieli  ustala się biorąc pod uwagę liczbę godzin podaną

w załącznikach 1-9 lub wyliczoną jako iloczyn liczby uczniów i wskaźników lub według
wzorów, przy czym liczba godzin obliczona ze wskaźnika WD dla OW nie może być
wyższa niż 105% liczby godzin odpowiadających najwyższej normatywnej liczebności
oddziału.

3. Wymiar zatrudnienia ustalony zgodnie z ust. 1 pkt 1-6 zwiększa się o 2 godziny na

każdego  ucznia  niepełnosprawnego  wymagającego  zajęć  rewalidacyjnych  zgodnie
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.

4. Wymiar zatrudnienia wyliczony zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu jest

podstawą do ustalania limitu środków w planach finansowych szkół i placówek oświa-
towo-wychowawczych. 

5. Faktyczne zatrudnienie w szkole lub placówce oświatowej ustala dyrektor biorąc pod
uwagę potrzeby oraz środki ujęte w planie finansowym.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta
Płocka i Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa w Płocku oraz dyrekto-
rom szkół i placówek oświatowych wymienionych w § 2 ust. 1  – każdemu według właści-
wości. 

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.
Polityki Społecznej.

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 2039/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placówkach oświato-
wych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów finansowych tych jed-
nostek.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski



Lp Rodzaj oddziału

g18 g18/u

1 3, 3-4, 4, 4-5 ogólnodostępny 19,4 0,7776

2 3, 3-4, 4, 4-5 ogólnodostępny 33,8 1,3536

3 5 ogólnodostępny 20,2 0,8064

4 5 ogólnodostępny 34,6 1,3824

5 5-6, 6 ogólnodostępny 22,9 0,9164

6 5-6, 6 ogólnodostępny 39,3 1,5709

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 4272/2014

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2014 r.

Standardy zatrudnienia nauczycieli w miejskich przedszkolach według pensum 18-godzinnego 
(g18) wyrażone w godzinach dla liczebności do 24 włącznie lub w godzinach na ucznia (g18/u) dla 
liczebności 25 i OW:

Oddział wiekowy 
dzieci

Liczba godzin dla 
oddziałów o 

liczebności do 24 
włącznie

WD
dla

oddziałów o 
liczebności 25 i OW

do 5 
godzin

powyżej 
5 godzin

do 5 
godzin

powyżej 
5 godzin

do 5 
godzin

powyżej 
5 godzin



Lp Klasa Rodzaj oddziału
Liczba godzin na OM WD dla ON i OW

g18 g18/u

1 0 ogólnodostępny 22,1 0,9605

2

I

ogólnodostępny 22,0 1,0000

3 sportowy APN/APR 23,0 1,0455

4 II-III ogólnodostępny 23,0 1,0455

5 II sportowy APN/APR 24,0 1,0909

6 III sportowy APN/APR 25,0 1,1364

7

IV

ogólnodostępny 27,0 1,2963

8 sportowy 33,0 1,7407

9 39,0 2,1852

10

V

ogólnodostępny 28,5 1,3519

11 sportowy 34,5 1,7963

12 40,5 2,2407

13

VI

ogólnodostępny 30,5 1,4318

14 sportowy 36,5 1,8704

15 42,5 2,3148

Załącznik nr 2 
do zarządzenia nr 4272/2014

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2014 r.

Standardy zatrudnienia nauczycieli w szkołach podstawowych według pensum
18-godzinnego (g18) wyrażone w godzinach dla OM lub w godzinach na ucznia (g18/u) 
dla ON i OW:

mistrzostwa 
sportowego

mistrzostwa 
sportowego

mistrzostwa 
sportowego



Lp Klasa Rodzaj oddziału

Liczba godzin na OM o liczebności

do 21 22-23

g18 g18/u

1

I

ogólnodostępny 31,5 32,5 1,5370

2 sportowy 37,5 38,5 1,9815

3 43,5 44,5 2,4259

4 dwujęzyczny 33,5 34,5 1,6852

5

II

ogólnodostępny 32,5 33,5 1,5741

6 sportowy 38,5 39,5 2,0185

7 44,5 45,5 2,4630

8 dwujęzyczny 34,5 35,5 1,7222

9

III

ogólnodostępny 33,5 34,5 1,6111

10 sportowy 39,5 40,5 2,0556

11 45,5 46,5 2,5000

12 dwujęzyczny 35,5 36,5 1,7593

Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 4272/2014

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2014 r.

Standardy zatrudnienia nauczycieli w gimnazjach według pensum 18-godzinnego (g18) wyrażone w 
godzinach dla OM lub w godzinach na ucznia (g18/u) dla ON i OW:

WD
dla

ON i OW

mistrzostwa 
sportowego

mistrzostwa 
sportowego

mistrzostwa 
sportowego



Lp Klasa Rodzaj oddziału

Liczba godzin na OM o liczebności

do 21 22-24 25

g18 g18/u

1

I

ogólnodostępny 32,5 33,5 38,5 1,5536

2 sportowy 39,5 40,5 45,5 2,0556

3 45,5 46,5 51,5 2,5000

4 dwujęzyczny 35,5 36,5 44,5 1,7679

5

II

ogólnodostępny 34,5 34,5 39,5 1,5893

6 sportowy 41,5 41,5 46,5 2,0926

7 47,5 47,5 52,5 2,5370

8 dwujęzyczny 37,5 37,5 45,5 1,8036

9

III

ogólnodostępny 31,5 31,5 36,5 1,4821

10 sportowy 38,5 38,5 43,5 1,9821

11 44,5 44,5 49,5 2,4259

12 dwujęzyczny 34,5 34,5 42,5 1,6964

Załącznik nr 4 
do zarządzenia nr 4272/2014

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2014 r.

 1.
Standardy zatrudnienia nauczycieli w liceach ogólnokształcących dla młodzieży według pensum 18-
godzinnego (g18) wyrażone w godzinach dla OM lub w godzinach na ucznia (g18/u) dla ON i OW:

WD
dla

ON i OW

mistrzostwa 
sportowego

mistrzostwa 
sportowego

mistrzostwa 
sportowego

2.
a)

b)

c)

W liceach ogólnokształcących dla młodzieży w przypadku oddziału: 
ogólnodostępny/sportowy obowiązuje powiększona o 7 godzin z pensum 18-godzinnego liczba 
godzin na oddział ustalona w tabeli dla oddziału ogólnodostępnego w oddziale OM lub wskaźnik w 
oddziale ON i OW, 
ogólnodostępny/mistrzostwa sportowego obowiązuje powiększona o 13 godzin z pensum 18-
godzinnego liczba godzin na oddział ustalona w tabeli dla oddziału ogólnodostępnego w oddziale OM 
lub wskaźnik w oddziale ON i OW,
sportowy/mistrzostwa sportowego obowiązuje powiększona o 6 godzin z pensum 18-godzinnego 
liczba godzin na oddział ustalona w tabeli dla oddziału sportowego w oddziale OM lub wskaźnik w 
oddziale ON i OW.



Lp Zawód Klasa Rodzaj oddziału

Liczba godzin na OM o liczebności

do 10 11-16 17-21 22 23-24 25

g18 g18/u

1 I ogólnodostępny 35,5 35,5 41,5 42,5 42,5 46,5 1,8333###

2 II ogólnodostępny 37,5 37,5 43,5 43,5 43,5 47,5 1,8704###

3 III ogólnodostępny 36,5 36,5 42,5 42,5 42,5 48,5 1,9074###

4 IV ogólnodostępny 33,0 33,0 39,0 39,0 39,0 43,0 1,7037###

5 I ogólnodostępny 35,5 35,5 35,5 36,5 36,5 40,5 1,6111###

6 II ogólnodostępny 37,5 37,5 41,5 41,5 41,5 46,5 1,8333###

7 III ogólnodostępny 36,5 36,5 39,5 39,5 39,5 44,5 1,7593###

8 IV ogólnodostępny 33,0 33,0 35,0 35,0 35,0 39,5 1,5741###

9

I

ogólnodostępny 34,4 39,3 39,3 45,2 45,2 49,2 1,9343###

10 sportowy 41,4 46,3 46,3 52,2 52,2 56,2 2,4529###

11 mistrzostwa sportowego 47,4 52,3 52,3 58,2 58,2 62,2 2,8973###

12

II

ogólnodostępny 36,4 41,3 41,3 46,2 46,2 50,2 1,9714###

13 sportowy 43,4 48,3 48,3 53,2 53,2 57,2 2,4899###

14 mistrzostwa sportowego 49,4 54,3 54,3 59,2 59,2 63,2 2,9343###

15

III

ogólnodostępny 35,4 40,3 40,3 45,2 45,2 49,2 1,9343###

16 sportowy 42,4 47,3 47,3 52,2 52,2 56,2 2,4529###

17 mistrzostwa sportowego 48,4 53,3 53,3 58,2 58,2 62,2 2,8973###

18

IV

ogólnodostępny 31,9 36,8 36,8 41,7 41,7 46,7 1,8418###

19 sportowy 38,9 43,8 43,8 48,7 48,7 53,7 2,3603###

20 mistrzostwa sportowego 44,9 49,8 49,8 54,7 54,7 59,7 2,8047###

21 I ogólnodostępny 35,5 35,5 38,5 39,5 45,5 49,5 1,9444###

22 II ogólnodostępny 37,5 37,5 44,5 44,5 52,5 56,5 2,2037###

23 III ogólnodostępny 36,5 36,5 44,5 44,5 49,5 54,5 2,1296###

24 IV ogólnodostępny 33,0 33,0 40,0 40,0 44,0 48,0 1,8889###

Załącznik nr 5 
do zarządzenia nr 4272/2014

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2014 r.

1. Standardy zatrudnienia nauczycieli w technikach dla młodzieży według pensum 18-godzinnego (g18) 
wyrażone w godzinach dla OM lub w godzinach na ucznia (g18/u) dla ON i OW:

WD
dla

ON i OW

Technik technologii 
odzieży, ekonomista, 
usług fryzjerskich, 

handlowiec, ochrony 
środowiska

Technik obsługi 
turystycznej, 
hotelarstwa

Technik gazownictwa, 
geodeta, budownictwa, 
urządzeń sanitarnych, 
elektryk, elektronik, 

mechatronik, mechanik, 
pojazdów 

samochodowych, 
żywienia i usług 

gastronomicznych, 
cyfrowych procesów 

graficznych, organizacji 
reklamy

Technik informatyk, 
teleinformatyk



2.
a)

b)

c)

W technikach dla młodzieży w przypadku oddziału: 
ogólnodostępny/sportowy obowiązuje powiększona o 7 godzin z pensum 18-godzinnego liczba godzin na 
oddział ustalona w tabeli dla oddziału ogólnodostępnego w oddziale OM lub wskaźnik w oddziale ON i OW, 
ogólnodostępny/mistrzostwa sportowego obowiązuje powiększona o 13 godzin z pensum 18-godzinnego 
liczba godzin na oddział ustalona w tabeli dla oddziału ogólnodostępnego w oddziale OM lub wskaźnik w 
oddziale ON i OW,
sportowy/mistrzostwa sportowego obowiązuje powiększona o 6 godzin z pensum 18-godzinnego liczba 
godzin na oddział ustalona w tabeli dla oddziału sportowego w oddziale OM lub wskaźnik w oddziale ON i 
OW.

3.
a)

b)

W technikach dla młodzieży w przypadku oddziału:
dwuzawodowego obowiązuje powiększona o 6 godzin z pensum 18-godzinnego liczba godzin na oddział 
ustalona w tabeli dla zawodu, który ma większą liczbę godzin w oddziale OM lub większy wskaźnik w 
oddziale ON i OW,
trzyzawodowego obowiązuje powiększona o 12 godzin z pensum 18-godzinnego liczba godzin na oddział 
ustalona w tabeli dla zawodu, który ma największą liczbę godzin w oddziale OM lub największy wskaźnik w 
oddziale ON i OW.



Lp Zawód Klasa Rodzaj oddziału

Liczba godzin na OM o liczebności

do 9 10-18 19-21 22-24 25

g18 g18/u

1 I ogólnodostępny 27,7 35,9 44,0 45,0 46,5 2,0617###

2 II ogólnodostępny 29,7 37,9 46,0 46,0 48,5 2,1331###

3 III ogólnodostępny 30,7 38,9 47,0 47,0 50,5 2,2045###

4

Sprzedawca

I ogólnodostępny 28,4 28,4 33,3 34,3 35,8 1,4377###

5 II ogólnodostępny 29,3 29,3 39,1 39,1 41,6 1,6532###

6 III ogólnodostępny 30,1 30,1 40,8 40,8 44,3 1,7508###

7 I ogólnodostępny 21,5 21,5 21,5 22,5 24,0 1,0000###

8 II ogólnodostępny 23,5 23,5 23,5 23,5 26,0 1,0741###

9 III ogólnodostępny 18,5 18,5 18,5 18,5 21,0 0,8889###

Załącznik nr 6 
do zarządzenia nr 4272/2014

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2014 r.

1. Standardy zatrudnienia nauczycieli w zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży według 
pensum 18-godzinnego (g18) wyrażone w godzinach dla OM lub w godzinach na ucznia (g18/u) dla 
ON i OW:

WD dla
ON i 
OW

Betoniarz-zbrojarz, 
cukiernik, dekarz, 

elektryk, 
elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych, 

kucharz, mechanik - 
monter maszyn i 

urządzeń, mechanik 
pojazdów 

samochodowych, 
monter izolacji 

budowlanych, monter 
izolacji przemysłowych, 
monter mechatronik, 

monter sieci, instalacji i 
urządzeń sanitarnych, 

monter systemów 
rurociągowych, monter 

zabudowy i robót 
wykończeniowych w 

budownictwie, murarz-
tynkarz, operator 

obrabiarek 
skrawających, piekarz, 

stolarz

Fryzjer (dane dotyczą 
wyłącznie oddziału 

młodocianych 
pracowników i nie 
uwzględniają zajęć 

praktycznych)

2.
a)

b)

W zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży w przypadku oddziału:
dwuzawodowego obowiązuje powiększona o 7 godzin z pensum 18-godzinnego liczba godzin na 
oddział ustalona w tabeli dla zawodu, który ma większą liczbę godzin w oddziale OM lub większy 
wskaźnik w oddziale ON i OW,
trzyzawodowego obowiązuje powiększona o 14 godzin z pensum 18-godzinnego liczba godzin na 
oddział ustalona w tabeli dla zawodu, który ma największą liczbę godzin w oddziale OM lub 
największy wskaźnik w oddziale ON i OW.



Standardy zatrudnienia nauczycieli w internatach i bursach według pensum 18-godzinnego:

Liczbę godzin w internacie lub bursie (LG18IN) oblicza się według wzoru:

LG18IN = 18 + 30 x Lgin

gdzie: Lgin - liczba zatwierdzonych w arkuszu grup młodzieży internatu lub bursy

Załącznik nr 7 
do zarządzenia nr 4272/2014

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2014 r.

Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą młodzieży w internacie 
lub bursie według pensum 30 wynosi więcej niż 49 godzin zegarowych.



Standardy zatrudnienia nauczycieli w świetlicach według pensum 18-godzinnego:

Liczbę godzin w świetlicy dla szkoły lub zespołu szkół  (LG18S) oblicza się według wzoru:

 LG18S = 12 + 0,150 x Lusp1 +0,080 x Lusp2 + 0,060 x Lugm + 0,010 x Lulo + 0,010 x Lusz

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

12 - liczba godzin minimalnego zatrudnienia nauczycieli w świetlicy,

Załącznik nr 8 
do zarządzenia nr 4272/2014

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2014 r.

Lusp1 - liczba uczniów szkoły podstawowej klas 0-III wykazanych w sprawozdaniu System Informacji 
Oświatowej (SIO) według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

Lusp2 - liczba uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI wykazanych w sprawozdaniu System Informacji 
Oświatowej (SIO) według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

Lugm - liczba uczniów gimnazjum wykazanych w sprawozdaniu System Informacji Oświatowej (SIO) 
według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

Lulo - liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wykazanych w sprawozdaniu System 
Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

Lusz - liczba uczniów szkół zawodowych dla młodzieży wykazanych w sprawozdaniu System 
Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.



Liczbę godzin wsparcia dla szkoły lub zespołu szkół  (LGW18) oblicza się według wzoru:

 LGW18 = W+ 0,035xLump+ 0,15xLusp+ 0,15xLugm+ 0,11xLulo+ 0,11xLusz+ 0,04xLudo+ 0,5xLukt

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

5 - dla przedszkoli,
9 - dla szkół,

Załącznik nr 9 
do zarządzenia nr 4272/2014

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2014 r.

Standardy zatrudnienia nauczycieli do zadań z zakresu wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, 
logopedycznego, doradztwa zawodowego oraz biblioteki według pensum 18-godzinnego:

W - liczba godzin minimalnego zatrudnienia nauczycieli do zadań z zakresu wsparcia psychologicznego, 
pedagogicznego, logopedycznego, doradztwa zawodowego oraz biblioteki równa:

Lump - liczba uczniów przedszkoli wykazanych w sprawozdaniu System Informacji Oświatowej (SIO) 
według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

Lusp - liczba uczniów szkoły podstawowej wykazanych w sprawozdaniu System Informacji Oświatowej 
(SIO) według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

Lugm - liczba uczniów gimnazjum wykazanych w sprawozdaniu System Informacji Oświatowej (SIO) według 
stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

Lulo - liczba uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wykazanych w sprawozdaniu System 
Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

Lusz - liczba uczniów szkół zawodowych dla młodzieży wykazanych w sprawozdaniu System Informacji 
Oświatowej (SIO) według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

Ludo - liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych wykazanych w sprawozdaniu System Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na 30 
września roku poprzedzającego rok budżetowy,

Lukt - liczba uczniów klas terapeutycznych wykazanych w sprawozdaniu System Informacji Oświatowej 
(SIO) według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.


