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Podstawa prawna:

• Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1900)

• Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz 
  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 949)

• Rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych 
  do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017, 
  poz. 1399)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego 
  zakresu danych dziedzinowych (Dz. U. z 2017, poz. 1653)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie 

  w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych (Dz. U. z 2018,  

  poz. 628) 
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1. Przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej nakładają na 
szkoły i placówki oświatowe obowiązek przekazywania danych w zmodernizowanym 
systemie informacji oświatowej  tj. nowym SIO .

2. W roku 2018  dane oświatowe przekazywane są także w tzw. starym SIO.

3. Art. 105 ustawy o SIO - stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019 r.

4. Nowe SIO - zmiany wykazywane w ciągu 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym.

5. Brakujące dane w nowym SIO :
 etaty nauczycieli i ich dane dziedzinowe, 
 uczniowie nie przypisani do oddziałów na bieżący rok szkolny 
 dane dziedzinowe ucznia , np. dane o posiadaniu orzeczenia o potrzebie  kształcenia     

specjalnego
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Nowe SIO ma służyć  min. do: 

 podziału części oświatowej subwencji

 weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych

 weryfikacji świadczenia wychowawczego

 weryfikacji Karty Dużej Rodziny

 identyfikacji uczniów  przystępujących do egzaminu ósmoklasisty - dane 
  udostępniane okręgowym komisjom egzaminacyjnym

 pozyskania danych o liczbie i rodzaju pomieszczeń
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Informacje o SIO dostępne są na stronie: 

https://cie.men.gov.pl

Instrukcje obsługi dostępne są  na stronie:

 https://pomocsio.men.gov.pl

Informacje na dzwonku:

https://www.wroclaw.pl/dzwonek

• System Informacji Oświatowej - zmodernizowany

•  System Informacji Oświatowej – „stare SIO”

https://www.wroclaw.pl/dzwonek


Spis
 w Systemie Informacji Oświatowej
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Spis w Systemie Informacji Oświatowej dokonywany jest  wg stanu na dzień

 10 i 30 września  danego roku

Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1900).
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Wprowadzanie danych do SIO niezgodnie z instrukcją
1. Błędy w Tabeli U1 - nauczanie domowe
2. Błędy w Tabeli U3.1 oraz U3.3 - uczniowie w bieżącym roku szkolnym
3. Błędy w Tabeli DO1 - dane ogólne o uczniach/wychowankach przedszkola
4. Błędy w Tabelach NP1,NP2,NP2a, NP3, NP4 - kształcenie specjalne
5. Błędy w Tabeli NP5 - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
6. Błędy w Tabeli U6 -wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Szczegółowy opis błędów dostępny na stronie  
https://www.wroclaw.pl/dzwonek

Należy wzmocnić nadzór w zakresie wprowadzania danych do SIO               
 oraz weryfikacji danych  w SIO.

 Także na podstawie zestawień przesyłanych przez WFI. 

https://www.wroclaw.pl/dzwonek
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W roku 2018 w 5 jednostkach oświatowych przeprowadzono audyt przez 
pracowników Izby Administracji Skarbowej .

Zakres audytu: gospodarowanie środkami publicznymi obejmujące część oświatową 
subwencji ogólnej
 SOSW-1 ul. M.Lutra
 za 2015 r. do zwrotu subwencja oświatowa w łącznej kwocie:      33 387,00 zł
 ZS-12 ul. Białowieska 
za 2013 r. do zwrotu subwencja oświatowa  w łącznej kwocie:  4 616 521,00 zł
 ZS-13 ul. Wołowska
za 2014 r. do zwrotu subwencja oświatowa  w łącznej kwocie:   1 757 073,99 zł
za 2015 r. do zwrotu subwencja oświatowa  w łącznej kwocie:      574 632,49 zł
 ZS-6 ul. Nowodworska
za 2015 r. do zwrotu subwencja oświatowa  w łącznej kwocie:        11 057,27 zł
 ZPO-3 ul. Borowska
 za 2014 r. do zwrotu subwencja oświatowa  w łącznej kwocie:     193 444,51 zł

Zmniejszenie części gminnej, subwencji oświatowej dla Miasta Wrocławia na rok 2018:  
 ZSP -20 ul. Karpnicka                  w łącznej kwocie:      107 693,00 zł 

RAZEM kwota zwrotu:  7 293 809,26 zł
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Niezmiernie istotne jest, aby szkoły i placówki oświatowe wypełniły 

swój ustawowy obowiązek przekazywania danych w nowym SIO , 

wraz z zagwarantowaniem kompletności oraz poprawności tychże danych.

Naliczanie subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego     w 

prawidłowej wysokości jest uzależniona od kompletności i poprawności 

danych w systemie.



Porównanie danych wprowadzony do „starego SIO”

i zmodernizowanego SIO
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Link do zestawienia w Excel
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    Dziękuję za uwagę
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