
 

 

 

 

              Szczecin 2014-08-14    

   
   
  Szanowni Państwo 
  Dyrektorzy 
  Szkół Niepublicznych 
 
 
 
Znak:  WOś – V.444.57.2014.PGW                   
Dotyczy:  
systemu informacji o światowej (SIO) wg stanu na dzie ń 10 września 2014 r. 
 
Uprzejmie informuję, iŜ we wrześniu br. po raz kolejny zobowiązani jesteśmy do zebrania danych  
w ramach systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 10 września 2014 r. 

Podstawy prawne SIO stanowią: 

→→→→ ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814  
z późn. zm.), 

→→→→ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych 
identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania 
danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 957). 

 
 UWAGA! 

 
Zgodnie z komunikatem opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2014 r. na stronie Centrum 
Informatycznego Edukacji, obowi ązek sprawozdawczo ści w SIO według stanu na dzień  
10 i 30 września 2014 r. wykonuj ą Państwo przekazuj ąc dane w dotychczas funkcjonuj ącym 
systemie, tzw. „starym SIO”. 

Przypominam, Ŝe w 2014 r. SIO funkcjonuje dwutorowo  – w wersji obecnie uŜywanej  
do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO”. 

Ponadto, w związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru 
Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), uprzejmie proszę o aktualizację tych numerów w „starym 
SIO”, w spisie według stanu na dzień 10 września 2014 r. 
 
Proszę równieŜ zwrócić uwagę, aby dane teleadresowe  były wpisywane poprawnie, gdyŜ często  
są to dane nieaktualne. Szczególnie waŜna jest aktualno ść adresu e-mail  zarówno w „starym SIO”  
jak i w „nowym SIO”, który później jest wykorzystywany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  
do kontaktu z konkretnymi szkołami/placówkami. W przypadku „nowego SIO” zmianę danych 
teleadresowych, naleŜy zgłosić niezwłocznie do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. 
 
 

NOWOŚĆ! 
 
W obecnej edycji „starego SIO” (wrzesień 2014 r. – wersja 3.17) w tabeli I1. Identyfikacj a dodany 
został Nr RSPO, aby ułatwić porównanie danych w „starym SIO” i „nowym SIO”. Wszystkie szkoły  
i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1. 
 
Najprostszym sposobem na odnalezienie Nr RSPO nadanego danej szkole/placówce jest:  
 

- w przypadku szkół/placówek samodzielnych oraz zespołów - zalogowanie się do aplikacji „nowego 
SIO” (Nr RSPO jest widoczny w lewym górnym rogu ekranu w polu „Identyfikator:”), 
 

- w przypadku szkół wchodzących w skład zespołu – na stronie www.sio.men.gov.pl, w zakładce 
RSPO na górze ekranu naleŜy wpisać Nr RSPO danego zespołu, następnie kliknąć nazwę tego 
zespołu (pojawią się dane szkół wchodzących w skład zespołu, w tym Nr RSPO tych szkół). 
 

 
Urząd Miasta Szczecin  

Wydział O światy  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 45 643, fax. +4891 42 45 637 
wos@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu 

 



 

 

 
 
W kontekście wykorzystania danych z SIO do oszacowania wstępnej wysokości części oświatowej 
subwencji ogólnej, przypominam, Ŝe bardzo waŜna jest rzetelno ść i dokładno ść przekazywanych 
przez szkoły i placówki danych.  
W związku z powyŜszym zwracam się do Państwa o dokładne sprawdzenie kompletno ści  
i poprawno ści danych . 
Przed przystąpieniem do wypełniania poszczególnych tabel, proszę o szczegółowe zapoznanie si ę  
z instrukcj ą.  
Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z przepisami art. 100 i art. 101 przytoczonej powyŜej ustawy,  
kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi baz danych oświatowych, nie przekazuje tych danych, albo 
przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny . 
 
 
 
Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i bez uprawnień szkół publicznych aktualizują  
i przekazują dane według stanu na dzień 10 września 2014 r. w zakresie liczby uczniów/słuchaczy. 
 
Spis wrześniowy musi być wykonany przy wykorzystaniu programu SIO wersja 3.17.   
 
Program wraz z instrukcjami naleŜy pobrać ze strony internetowej Centrum Informatycznego Edukacji: 
www.cie.men.gov.pl - na stronie głównej po lewej stronie znajduje się menu, w którym naleŜy wybrać 
zakładkę z napisem System Informacji Oświatowej, po wybraniu tej zakładki następuje przekierowanie 
na  stronę dotyczącą tylko „starego SIO”. 
 
Działania z zakresu SIO naleŜy zakończyć zakodowaniem  wprowadzonego zbioru danych 
oświatowych, tzn. wybraniem z zakładki Plik  funkcji Eksportuj do jednostki prowadz ącej   
i postępowaniem zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Utworzony w powyŜszy sposób plik,  
o nazwie w postaci wygenerowanego ci ągu cyfr i rozszerzeniem exp ,  naleŜy zapisać na opisanej 
(nazwa szkoły/placówki i data spisu) płycie CD. Płytę CD wraz z wydrukiem zestawienia 
zbiorczego ,  podpisanym przez dyrektora szkoły/placówki, naleŜy złoŜyć w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (sala nr 62) 
                           

w nieprzekraczalnym terminie do 15 wrze śnia 2014 r.  

 

W Załączniku do niniejszego pisma zostały podane ogólne wytyczne, którymi naleŜy się kierować przy 
wypełnianiu poszczególnych tabel dotyczących uczniów/słuchaczy w ramach SIO – nie naleŜy jednak 
traktować ich jako skróconej wersji instrukcji merytorycznej programu SIO. 
 
Pomocy telefonicznej udzielają: 
 
1. Telefoniczne Centrum Pomocy dla u Ŝytkowników Systemu Informacji O światowej: 

• (22) 34-74-800 (w dni robocze od 9.00 do 15.00) 
 

2. Kuratorium O światy w Szczecinie: 
• Anna Krukowska-Włoch - (91) 44 27 575. 

 
3. Wydział O światy Urz ędu Miasta Szczecin: 

• Paulina Grzyl-Wegner - (91) 42 45 636. 
 
Ponadto informuję, Ŝe na stronie internetowej: cie.men.gov.pl  funkcjonuje Centrum Pomocy SIO 
(zakładka z napisem System Informacji Oświatowej), gdzie moŜna znaleźć najczęściej pojawiające się 
pytania i odpowiedzi dotyczące problemów z obsługą programu oraz zagadnień merytorycznych. 
Istnieje równieŜ moŜliwość zadania pytania za pośrednictwem e- mailowego formularza. 
 
           
 
       ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
 
           Anna Grabowska 
           
 
           



 

 

          
                     Załącznik
  
 
 
 
 

LICZBA UCZNIÓW / SŁUCHACZY 
 
 
 
1. W tabeli U8. „Liczba uczniów/słuchaczy” naleŜy wykazać łącznie: 
 

� liczbę uczniów w szkole, odnotowaną w księdze uczniów według stanu w dniu 10 września 
2014 r., 

� liczbę dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim), dla których szkoła organizuje zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze (według stanu na 30 września i na 31 marca dzieci  
te wykazywane są w tabeli NP5 i nie są wykazywane w tabelach dotyczących uczniów). 

 
 
2. Szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, nie wykazują wychowanków tych 

oddziałów w ogólnej liczbie uczniów. 
 
 
3. Szkoły niepubliczne, które rozpoczynają roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze po dniu  

10 września, wykazują liczbę uczniów z uwzględnieniem planowanego naboru do klasy pierwszej 
na rok szkolny 2014/2015. 

 
 W takim przypadku, proszę o przekazanie wraz ze sprawozdaniem SIO pisemnej informacji,  
Ŝe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Państwa szkole rozpoczynają się po dniu 10 września 
2014 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


