
KSZTAŁCENIE UCZNIÓW  

ZE SPECJALNYMI  POTRZEBAMI 

 EDUKACYJNYMI 

W LUBLINIE 

 

 

rok szkolny 2021/22 

według SIO stan na 30.09.2021 r 



Lubelska oświata w liczbach 

według SIO stan na 30.09.2021 r 

69 592 – liczba wychowanków przedszkoli, uczniów i słuchaczy szkół 

       w tym: 

    65 035 – liczba wychowanków przedszkoli i uczniów szkół. 

 

151 – liczba przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin. 

172 – liczba przedszkoli, szkół i placówek dotowanych  

          (prowadzonych przez inne podmioty niż jst). 

 

6 261 – liczba etatów nauczycieli. 

2 837 – liczba etatów pracowników niepedagogicznych. 

 

968 mln – budżet oświaty. 

 

 



Wychowankowie przedszkoli, uczniowie  

i słuchacze szkół w/g typów  

według SIO stan na 30.09.2021 r 



Liczba i odsetek wychowanków przedszkoli i uczniów szkół  

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Wśród 65 036 wychowanków przedszkoli 

 i uczniów szkół w Lublinie,  

2 421, czyli 3,72% posiada  

orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego 

według SIO stan na 30.09.2021 r 



Podział orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego  

ze względu na przyczynę ich wydania 

według SIO stan na 30.09.2021 r 



Liczba wychowanków przedszkoli i uczniów szkół  

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

działających w mieście Lublin z podziałem na podmioty prowadzące 

Prawie 3/4 (1 778; 73%) wychowanków i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczęszcza do przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Lublin. 

według SIO stan na 30.09.2021 r 



Liczba i odsetek dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego w poziomach kształcenia 

23,4% 

według SIO stan na 30.09.2021 r 

24,1% 

52,5% 



Porównanie liczby wychowanków i uczniów z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach           

i szkołach specjalnych oraz ogólnodostępnych 

według SIO stan na 30.09.2021 r 

46,3% 53,7% 



Sektor szkolnictwa specjalnego 
( 1 120 wychowanków i uczniów ) 

według SIO stan na 30.09.2021 r 

Przedszkole 
Specjalne   

nr 11 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 26    

im. Janusza 
Korczaka z filią 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 

nr 1 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 

nr 2 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych    

im. Prof. Zofii 
Sękowskiej 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci i Młodzieży 

Niesłyszącej                       
i Słabo Słyszącej           
im. Jana Pawła II W skład czterech Specjalnych Ośrodków 

Szkolno-Wychowawczych wchodzą: 

-   3 szkoły podstawowe 

-   1 liceum ogólnokształcące 

-   2 technika 

-   2 branżowe szkoły st. I 

-   2 szkoły przyspasabiające do pracy 

-   1 szkoła policealna 

Niepubliczne 
Przedszkole Specjalne 

„Insignis” 

Niepubliczne 
Przedszkole Specjalne 
„Tajemniczy Ogród” 

Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne „Tajemniczy 
Ogród” im. F. Hodgson 

Burnett 
 

Niepubliczne 
Przedszkole „Skrzat” z 

Oddziałami Specjalnymi 

Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii  
Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 56  



według SIO stan na 30.09.2021 r 

Sektor szkolnictwa ogólnodostępnego 
( 1 301 wychowanków i uczniów ) 

70,7% 

29,3% 



według SIO stan na 30.09.2021 r 

Wskaźnik procentowy przedszkoli i szkół funkcjonujących na terenie Lublina  

do których uczęszczają wychowankowie i uczniowie z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego 



Dziękuję  

za uwagę. 


