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Ogółem                 
(rubr. 2 do 5 )

staŜysta kontraktowy dyplomowany

1. 2. 3. 5.

1. a)

2. b)

3. a)

4. b)

5. a)

6. b)

7. a)

8. b)

b) NaleŜy podać liczbę nauczycieli niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
nad szkołą (placówką)

00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

EN-3 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ                                                    
Departament Strategii

Numer identyfikacyjny - REGON
Przekazać/wysłać w terminie do dnia 12 

września
           Sprawozdanie o stanie zatrudnienia                                 

w dniu 10.09.....r.

Tytuł zawodowy magistra z 
przygotowaniem pedagogicznym

b) NaleŜy wpisać: odpowiedniego ministra, samorząd województwa, powiat, gminę lub związek komunalny.  Wytłuszczona ramka dotyczy szkół (placówek), 
dla których organem prowadzącym jest gmina lub związek komunalny. NaleŜy wpisać właściwe oznaczenie: M  - gminy o statusie miasta, MGm  - miasta-
gminy, Gm - gminy wiejskiej, Z - związek komunalny.              
c) NaleŜy zakreślić właściwy prostokąt 1, 2 lub 3.

3

Szkoła (placówka) jest: c)

a) NaleŜy wpisać odpowiedni typ szkoły (placówki) uwzględniając podział na: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i
ponadgimnazjalne, w tym specjalne, z oddziałami integracyjnymi, sportowymi, dwujęzycznymi i przysposabiającymi do pracy, integracyjne, rolnicze, leśne,
sportowe, mistrzostwa sportowego oraz artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze w tym szkolne schroniska młodzieŜowe, placówki artystyczne -
ogniska artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego iplacówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (dla
szkół funkcjonujących w ramach ośrodka naleŜy sporządzić odrębne sprawozdanie według właściwego typu z odpowiednim zaznaczeniem tej informacji),
bursy, domy wczasów dziecięcych, internaty, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (w rozumieniu ustawy o pomocy
społecznej), poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tymporadnie specjalistyczne, zakłady kształcenia i placówkidoskonalenia nauczycieli, biblioteki
pedagogiczne, kolegia pracowników słuŜb społecznych

Typ szkoły (placówki): a)

Organ prowadzący szkołę (placówkę): b)

W mieście powyŜej 5 tys. mieszkańców

Tytuł zawodowy magistra bez 
przygotowania pedagogicznego, 

tytuł zawodowy licencjata 
(inŜyniera) z przygotowaniem 

pedagogicznym

Województwo: Powiat: Gmina:

W mieście do 5 tys. mieszkańców

Na wsi

Tytuł zawodowy licencjata  
(inŜyniera)  bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, nauczycielskiego 
kolegium języków obcych

a) NaleŜy podać liczbę nauczycieli pełnozatrudnionych.

Pozostałe kwalifikacje

Nauczycieli uzupełniających etat zgodnie z art.22 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) naleŜy 
uwzględnić w podstawowym miejscu pracy.

DZIAŁ 1. LICZBA NAUCZYCIELI PEŁNOZATRUDNIONYCH I NI EPEŁNOZATRUDNIONYCH WEDŁUG POZOMU WYKSZTAŁCENIA 
I STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

Wyszczególnienie
Liczba nauczycieli

mianowany 
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