
 

 

 

 

              Szczecin 2014-08-26    

 

   
  Szanowni Państwo 
  Dyrektorzy 
  Punktów Przedszkolnych, Przedszkoli, 
  Szkół i Placówek 

- wszyscy -  
 
 
 
Znak:  WOś – V.444.65.2014.PGW                   
Dotyczy:  
systemu informacji o światowej (SIO) według stanu na dzie ń 30 września 2014 r. 
 
Uprzejmie informuję, iŜ we wrześniu br. po raz kolejny zobowiązani jesteśmy do zebrania danych  
w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 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”. 

 

Podkre ślam konieczno ść bieŜącej pracy w „nowym SIO” – liczba uczniów i nauczyci eli 
wykazana w „starym SIO” według stanu na dzie ń 30 września 2014 r. powinna by ć taka sama 
jak liczba uczniów i nauczycieli przekazana do bazy  danych SIO w ramach „nowego SIO” 
według stanu na dzie ń 30 września 2014 r. 

 

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 30 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. 
 
 

 
 
 
 

 
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 

 



 

 

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). 
 
 
 
W kontekście wykorzystania danych z SIO do naliczenia 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 . 
 
 
W Załączniku Nr 1  i Załączniku Nr 2  do przedmiotowego pisma zostały zawarte bardzo waŜne 
informacje dotyczące „starego SIO” oraz „nowego SIO”. 
 
 
 
        DYREKTOR WYDZIAŁU 
 
                Beata Misiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                    Załącznik Nr 1 
 
 

„STARE SIO” 
 
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 
przekserowanie na  stronę dotyczącą tylko „starego SIO”. 
 
Działania z zakresu SIO naleŜy zakończyć spakowaniem i zakodowaniem wprowadzonego zbioru 
danych oświatowych, tzn. wybraniem z zakładki Plik  funkcji Eksportuj do jednostki prowadz ącej   
i postępowaniem zgodnie z pojawiającymi sie 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, naleŜy złoŜyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miasta Szczecin (sala nr 62) 
 

w nieprzekraczalnym terminie do 3 pa ździernika 2014 r.  
 

Pomocy telefonicznej w zakresie „starego SIO” udzielają: 
 
1. Telefoniczne Centrum Pomocy dla u Ŝytkowników Systemu Informacji O światowej  

 (czynne w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00): 
• tel. (22) 34-74-800 

 
2.   Kuratorium O światy w Szczecinie: 

• Pani Anna Krukowska-Włoch - (91) 44 27 575. 
 

3.   Wydział O światy Urz ędu Miasta Szczecin: 
• Pani Paulina Grzyl-Wegner - (91) 42 45 636. 

 
 
Ponadto informuję, Ŝe na stronie internetowej: www.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. 
 
 

UWAGA !  

PoniŜej zostały przedstawione ogólne wytyczne, którymi naleŜy się kierować przy wypełnianiu 
wybranych tabel w ramach „starego SIO” – nie nale Ŝy jednak traktowa ć ich jako skróconej wersji 
instrukcji merytorycznej programu SIO. 
 
Uprzejmie przypominam, aby w tabeli I1. „Identyfikacja”  wpisać aktualny numer REGON  
szkoły/placówki. 
 
 

ZMIANY W „ STARYM SIO” 
 
 

„ 1. W obecnej edycji SIO w tabeli I1. Identyfikacja  dodany został nr RSPO , celem ułatwienia 
porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym 
nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.  

 
2.  W edycji SIO według stanu na dzień 31 marca 2013 r. została wprowadzona zmiana polegająca 

na umoŜliwieniu wykazywania w liceach ogólnokształcących dla dorosłych oddziałów liceów 
profilowanych dla młodzie Ŝy i dla dorosłych, uzupełniaj ących liceów ogólnokształc ących 
dla młodzie Ŝy i dla dorosłych, techników uzupełniaj ących dla młodzie Ŝy, zasadniczych 
szkół zawodowych dla dorosłych, techników dla doros łych . Zgodnie z art. 7-10 ustawy  
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  



 

 

(Dz. U. Nr 205, poz.1206) od września 2012 r. wymienione typy szkół ponadgimnazjalnych mogą 
być przekształcane w licea ogólnokształc ące dla dorosłych  lub stopniowo wygaszane.  
Od 1 września 2013 r. przepisy te dotyczą równieŜ techników uzupełniaj ących dla dorosłych . 

   
  W konsekwencji w ww. typach szkół we wrześniu 2014 r. dla naboru wrześniowego moŜna 

wykazać tylko kl. IV technikum dla dorosłych i klasę III technikum uzupełniającego dla dorosłych. 
Dla naboru lutowego występować mogą jeszcze klasy III technikum, a w przypadku technikum 
uzupełniającego klasa II. 

 
3. Zgodnie z art. 112 ustawy, według stanu na 30 września 2014 r. nie gromadzimy danych  

o nieruchomościach, pomieszczeniach i wyposaŜeniu szkoły lub placówki oświatowej,  
tzn. Ŝe w programie nie pojawią się tabele BM1-BM7, BM9.1, BM9.2 i BM10. Dane  
te gromadzone są w zmodernizowanej wersji SIO.  

 
4. W związku z nową ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 1650) w tabeli DO1. Dane o uczniach szkoły/wychowankach przedszkol a pojawiły się 
nowe wiersze, a opisy niektórych wierszy sie zmieniły.  

 
5. W obecnej edycji SIO tabela KKZ1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe  została uzupełniona  

o moŜliwość wykazywania kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
 
6.  W słowniku dotyczącym nauczycieli niepełniących obowiązków (tabela nieobecno ść) pojawiła 

się nowa pozycja - urlop rodzicielski , co jest konsekwencją wprowadzenia tej kategorii urlopu 
do Kodeksu Pracy.  

 
7. W tabeli W2. Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych  wiersze 6 i 7 dotyczą nowych 

kategorii pracowników niepedagogicznych, którzy mogą pojawić sie w systemie oświaty na mocy 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r.,  
poz. 642). Chodzi tu o asystentów nauczyciela lub osób, o których mowa w art. 7 ust 1a ustawy  
o systemie oświaty oraz asystentów wychowawców świetlicy. Osoby takie mogą pojawić się  
w szkołach podstawowych." 

 
 

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE W „STARYM SIO” 
 

 
1.  Wypełniając tabelę dotyczącą identyfikacji naleŜy pamiętać o wykazaniu tych części składowych, 

które funkcjonowały w szkole w poprzednim roku szkolnym, a których nie ma w bieŜącym roku 
szkolnym, ze względu na konieczność przekazania danych o absolwentach z poprzedniego roku 
szkolnego. Dotyczy to równieŜ wyboru zawodów lub profili kształcenia, w których dana szkoła 
prowadzi kształcenie lub prowadziła je w poprzednim roku szkolnym. 

 
2. W szkołach policealnych  oraz we wszystkich typach szkół dla dorosłych , w których obowiązuje 

promowanie po kaŜdym semestrze, nie nale Ŝy wykazywa ć uczniów , którzy nie uzyskali promocji 
na kolejny semestr i nie zostali skreśleni z księgi uczniów, ale w semestrze, w którym przypada 
dzień sprawozdawczy (30 września 2014 r.) nie uczestniczą w obowiązkowych zajęciach 
dydaktycznych. 

 
3. W tabeli U3.3. Dzieci w przedszkolach według oddziałów , w wierszu 2 naleŜy wykazać dzieci 

realizujące program rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast w wierszu 1 pozostałe 
dzieci. 

 
 W tabeli U3.3 mogą wystąpić ułamkowe wartości oddziałów, w przypadku gdy w jednej grupie są 

dzieci wykazane w wierszu 1 i 2. 
 
4. Tabela U4a - nie naleŜy wykazywać dzieci  ujętych w tabeli U6 oraz NP5. 
 
5. Tabela U5a - nie naleŜy wykazywać dzieci  ujętych w tabeli U6 (chyba, Ŝe są jednocześnie 

wychowankami przedszkola) oraz NP5. 
 
6. W tabelach NP1, NP2, NP2a, NP3 i NP4 naleŜy wykazać uczniów, posiadających aktualne  

(ze względu na dat ę i etap edukacyjny)  orzeczenie o potrzebie kształc enia specjalnego, 
wydane przez publiczn ą poradni ę psychologiczno-pedagogiczn ą. 

 
7. O niepełnosprawno ściach sprz ęŜonych  mówimy w przypadku, gdy w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego poradnia wskaŜe występowanie u ucznia co najmniej dwóch  
z niepełnosprawności wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 – 8 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 



 

 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r.,  
poz. 392 j.t.), zgodnie z definicją w art. 3 pkt 18 ustawy o systemie oświaty. 

 „ Trzeba podkreślić, Ŝe kwestię wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego reguluje 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii 
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno 
pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). W załączniku nr 1  do rozporządzenia znajduje się 
zapis, iŜ zespół orzekający orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego „z uwagi na … (nale Ŝy 
wskazać rodzaj niepełnosprawno ści dziecka, w tym stopie ń upo śledzenia umysłowego lub 
niedostosowanie społeczne, wymagaj ące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy, w przypadku niepełnosprawno ści sprz ęŜonej nale Ŝy wskaza ć współwyst ępujące 
niepełnosprawno ści)” . Z objaśnienia tego wynika, Ŝe w tej części orzeczenia naleŜy wskazać 
rodzaj niepełnosprawności dziecka. W przypadku niepełnosprawności sprzęŜonych w orzeczeniu  
w części „z uwagi na” powinny być wymienione co najmniej dwie niepełnosprawności z katalogu 
przytoczonego powyŜej.” 

 
8. Do kategorii dzieci i młodzie Ŝy niedostosowanych społecznie , dla których organizuje się 

kształcenie specjalne zalicza się uczniów, którym publiczna poradnia psychologiczno 
-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu: 
• niedostosowania społecznego, 
• zagroŜenia niedostosowaniem społecznym. 

 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz  
w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r., poz. 392 j.t.), które weszło w Ŝycie 1 września 2011 r., kategorie 
zagroŜenia uzaleŜnieniem i zaburzeń zachowania nie występują. Natomiast uczniowie posiadający 
tego rodzaju orzeczenia, którzy rozpoczęli naukę przed datą 1 września 2011 r. mogą 
kontynuować naukę jako uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  
do ukończenia szkoły danego typu. Uczniów tych naleŜy wykazać w tabeli NP2a. 
 

9. W tabeli NP5 naleŜy wykazać tylko te dzieci lub młodzieŜ w wieku 3-25 lat z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim, dla których w danej szkole lub placówce na podstawie 
aktualnego (ze wzgl ędu na dat ę i etap edukacyjny) orzeczenia poradni psychologicz no 
-pedagogicznej o potrzebie zaj ęć rewalidacyjno-wychowawczych z uwagi na upo śledzenie 
umysłowe w stopniu gł ębokim  prowadzi się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Osób tych nie 
naleŜy wykazywać w tabelach dotyczących liczby uczniów szkoły, w której prowadzone są zajęcia. 

 
 "Uwaga!  Jeśli osoba z upośledzeniem w stopniu głębokim posiadająca orzeczenie o potrzebie 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, spełniająca obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych nie uczestniczy w tych zajęciach w danym roku szkolnym z powodu zwolnienia 
lekarskiego, to osoba taka nie powinna być wykazywana w SIO. W przypadku osób, które 
ukończyły 18 lat naleŜy wykazać tylko osoby faktycznie korzystające z zajęć - nie naleŜy 
wykazywać osób, które zadeklarowały, Ŝe nie będą korzystać z zajęć. Osoby takie nie muszą 
posiadać zwolnienia lekarskiego." 

 
10. W tabeli U6 naleŜy wykazać dzieci w wieku od 0 do 7 roku Ŝycia (w wyjątkowych  przypadkach  

do 10 roku Ŝycia), objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci tych nie naleŜy doliczać do liczby wychowanków  
(w przedszkolu) ani do liczby uczniów (w szkole). Uwaga  – niektóre dzieci objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju mogą być jednocześnie wychowankami przedszkola. W takim wypadku 
powinny one być wykazane zarówno w tabeli U6 jak i w innych tabelach dotyczących 
wychowanków przedszkoli.  

 
11. Tabela KKZ1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. 
 Od 1 września 2012 r. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe: zasadniczych szkołach 

zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i w szkołach policealnych oraz  
w placówkach kształcenia ustawicznego mogą być prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe  
zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty. Do wykazywania liczby kursów i liczby 
słuchaczy tych kursów słuŜy tabela KKZ1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe  – aby ją 
wygenerować naleŜy zaznaczyć w drzewku po lewej stronie wiersz z nazwą szkoły/placówki, 
kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Dodaj kwalifikacj ę. 

  
 W obecnej edycji ww. tabelę uzupełniono o moŜliwość wykazywania absolwentów kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych w poprzednim roku szkolnym. 



 

 

12.  NaleŜy wykazać tylko nauczycieli aktualnie zatrudnionych. W placówkach prowadzących 
działalność kursową i angaŜujących nauczycieli na czas przeprowadzenia określonego kursu, 
naleŜy wykazywać tylko tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni w dniu 30 września 2014 r.  
W przypadku nauczycieli świadczących pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną naleŜy 
wykazywać tylko tych nauczycieli, którzy w danym momencie mają aktualną umowę. 

 
13. W szkołach  i placówkach niepublicznych , w sytuacji świadczenia pracy w oparciu o podstawy 

prawne, takie jak umowa zlecenie albo umowa o dzieło w polu tygodniowy wymiar zajęć w liczniku 
wpisujemy wartość, jaka faktycznie wynika z rozliczenia czasu trwania danej umowy na tygodnie, 
natomiast w mianowniku – wartość, jaką przyjęto w danej szkole lub placówce dla pracowników 
zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy. NaleŜy mieć na uwadze fakt, Ŝe chodzi wyłącznie  
o godziny bezpośrednio realizowane z uczniami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                 Załącznik Nr 2 
 

 
 

„NOWE SIO” 
 

1. W odróŜnieniu od „starego SIO” praca w „nowym SIO” jest procesem ci ągłym i wymaga 
bieŜącej aktualizacji danych . 

 

Jednak niektóre dane naleŜy wprowadzać i przekazywać do bazy danych SIO w terminach ściśle 
określonych przez przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 
(Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych  
w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych 
systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1547).  
 
Przykładowo, dane o powierzchni gruntów, obiektów budowlanych, dane o pomieszczeniach szkoły 
i placówki oświatowej naleŜy przekazywać na bieŜąco, natomiast dane o wyposaŜeniu szkoły  
i placówki oświatowej naleŜy przekazywać raz do roku, do dnia 10 stycznia kaŜdego roku 
kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

 

2. W przypadku wystąpienia podczas procesu wprowadzania i przekazywania danych problemów, 
proszę o ich niezwłoczne zgłaszanie  administratorowi bazy danych SIO, którym jest Minister 
Edukacji Narodowej – obsługę organizacyjno-techniczną funkcjonowania bazy danych SIO 
prowadzi Centrum Informatyczne Edukacji (CIE). 

 

Pomoc techniczna w zakresie korzystania z aplikacji modernizowanego SIO oraz zgłoszenia 
błędów są przyjmowane pod numerem telefonu (22) 34 74 322 (po zgłoszeniu naleŜy wybrać 2),  
w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00. (UWAGA – połączenie płatne). 
Pytania i problemy moŜna równieŜ zgłaszać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza 
kontaktowego dostępnego na stronie www.sio.men.gov.pl w zakładce Pomoc/Kontakt. 
 

3. Ponadto, informuję, Ŝe z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w Ŝycie przepisy ustawy z dnia  
22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1639). 
Zgodnie z nowymi przepisami do bazy danych SIO moŜna obecnie przekazywać dane dziedzinowe 
ucznia lub nauczyciela, którego dane identyfikacyjne nie zostały pozytywnie zweryfikowane  
z danymi w zbiorze PESEL. 
 
Jednak nadal naleŜy podejmować działania mające na celu ustalenie stanu faktycznego,  
tzn. ustalenie właściwych danych identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela, a następnie 
niezwłocznie przekazać prawidłowe dane do bazy danych SIO. 
 
Zatem, w przypadku trudności przy weryfikacji danych w zbiorze danych PESEL (dane 
identyfikacyjne uczniów i nauczycieli), przed zgłoszeniem problemu do CIE, w pierwszej kolejności 
proszę o dokładne zweryfikowanie danych identyfikacyjnych z dokumentami źródłowymi.  
W sytuacji dalszego występowania problemów, naleŜy zgłaszać je do CIE. 
 
W przypadku braku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych z danymi w zbiorze PESEL, 
dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe, będą przechowywane do czasu pozytywnej 
weryfikacji tych danych, nie dłuŜej jednak niŜ sześć miesięcy. Po upływie tego terminu te dane 
zostaną usunięte z bazy danych SIO. 
 

4. Ponownie informuję, Ŝe na stronie głównej poświęconej „nowemu SIO” – www.sio.men.gov.pl, 
został udostępniony portal „Strefa dla zalogowanych” . Aby korzystać z przedmiotowego portalu, 
na ww. stronie, w menu górnym naleŜy kliknąć przycisk „Strefa dla zalogowanych”. Logowanie do 
strefy następuje za pomocą loginu i hasła, które uŜywane są do zalogowania się do aplikacji 
zmodernizowanego SIO. Obecnie dostępne są raporty dla jednostek samorządu terytorialnego 
oraz ankiety dla szkół i placówek oświatowych. Istnieje równieŜ moŜliwość odczytywania waŜnych 
komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej kierowanych do szkół i placówek oświatowych.  
W przyszłości będą takŜe stopniowo publikowane raporty dla szkół i placówek oświatowych, jak 
równieŜ powstanie moŜliwość odczytywania waŜnych komunikatów wysyłanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego do szkół i placówek oświatowych. Z powyŜszych względów, niezbędnym 
jest, aby Państwo systematycznie logowali się do „Strefy dla zalogowanych”.  
 

5. Ponownie zwracam uwagę, Ŝe wprowadzane i przekazywane przez Państwa dane w ramach 
„nowego SIO” powinny by ć zgodne z prawd ą i odzwierciedla ć stan faktyczny  – obecnie,  



 

 

za pośrednictwem „Strefy dla zalogowanych” jednostka samorządu terytorialnego ma moŜliwość 
bieŜącego monitorowania  danych dotyczącej ogólnej liczby uczniów i nauczycieli  
w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych. 

    
6. Przypominam, Ŝe na stronie www.sio.men.gov.pl mogą Państwo zapoznać się z waŜnymi 

informacjami dotyczącymi nowego SIO, które publikowane są na bieŜąco. Ponadto, równieŜ pod 
tym adresem moŜna znaleźć aktualne akty prawne, instrukcje i wskazówki dotyczące 
wprowadzania i przekazywania danych w ramach „nowego SIO”. Z uwagi na powyŜsze, 
niezbędnym jest systematyczne odwiedzanie ww. strony. 
 

 
 

 


