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System Informacji Oświatowej 

Podstawa prawna: 
 

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

 

• Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz  

  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 949 ze zm.) 

 

• 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 ze zm.)  
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UWAGA!  
 

SUBWENCJA OŚWIATOWA na 2020 rok 

będzie naliczana TYLKO na podstawie danych  

z nowego SIO 
 

 

Niezmiernie istotne jest, aby wszystkie szkoły i placówki oświatowe, 

wypełniały swój ustawowy obowiązek przekazywania wszystkich danych  

do nowego SIO wraz z zagwarantowaniem kompletności oraz poprawności. 



System Informacji Oświatowej 

4 

 

Baza wiedzy o Systemie Informacji Oświatowej: 
 

• Szczegółowe instrukcje obsługi, opis merytoryczny, pytania i odpowiedzi: 

   www.pomocsio.men.gov.pl  

 

• Raporty (w tym raporty subwencyjne), ankiety, aktualności, terminy  

  przekazywania danych do SIO: 

   www.strefasio.men.gov.pl – dostęp po zalogowaniu  

 

• Wprowadzanie danych do SIO: 

   www.sio.men.gov.pl – dostęp po zalogowaniu 

 

• Informacje o SIO: 

   www.cie.men.gov.pl 

http://www.pomocsio.men.gov.pl/
http://www.strefasio.men.gov.pl/
http://www.sio.men.gov.pl/
http://www.cie.men.gov.pl/
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Obowiązek przekazywania danych  

w terminie 7 dni 
 

 

Praca w nowym SIO ma charakter ciągły. Większość formularzy wypełnia się  

w terminie ustawowym, czyli w ciągu 7 dni od zmiany w stanie faktycznym. 

 

 

Pozostałe terminy przekazywania danych do SIO dostępne na stronie 

internetowej https://strefasio.men.gov.pl/strona/Terminy – dostęp po 

zalogowaniu. 

https://strefasio.men.gov.pl/strona/Terminy
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Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne  

mają obowiązek przekazywania danych  

w terminie następnego dnia roboczego  

(1 dzień) 
 

 

Dane dotyczące opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia  

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 
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Harmonogram zatwierdzania nowego SIO 
zgodnie z art. 50 ustawy o systemie informacji oświatowej 

 

17 października, wg stanu na dzień 30 września (czynność wykonywana 1 raz w roku) 
są sporządzane oraz udostępniane zestawienia zawierające: 
 

• dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli, niezbędne  

do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między  

poszczególne jednostki 
 

• zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej 

 

Jednostka samorządu terytorialnego w ciągu 30 dni roboczych od dnia 

udostępnienia w bazie danych SIO zestawień, potwierdza prawdziwość danych  

w nich zawartych. 
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Harmonogram zatwierdzania nowego SIO 
zgodnie z art. 50 ustawy o systemie informacji oświatowej 

 

Jeżeli JST stwierdzi nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO przez 

szkołę lub placówkę oświatową lub poweźmie wątpliwość co do prawdziwości tych 

danych, niezwłocznie przekazuje o tym powiadomienie do bazy danych SIO oraz 

informuje szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała dane do bazy danych 
SIO, o konieczności sprawdzenia przekazanych danych. 

 

Szkoła lub placówka oświatowa, która przekazała do bazy danych SIO dane, 

których dotyczy powiadomienie: 

• potwierdza prawdziwość danych w bazie danych SIO oraz informuje o tym JST lub 

• dokonuje modyfikacji danych i przekazuje do bazy danych SIO zmodyfikowane   
dane oraz informuje o tym JST 
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Działania mające wpływ na naliczenie 

subwencji oświatowej 
 

1. Rejestracja, rozpoczęcie nauki oraz przypisanie uczniów/wychowanków: 

• do oddziałów podstawowych (typ oddziału, tryb nauki, specyfika 
podstawowa, specyfika dodatkowa)  

• i dodatkowych (wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze, grupa nauczania języka mniejszości narodowej, oddział 

przygotowawczy, pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole  

w podmiocie leczniczym, kwalifikacyjne kursy zawodowe) 

 

2. Rejestracja orzeczenia lub opinii w szkołach/placówkach oświatowych 
(orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju) 
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Działania mające wpływ na naliczenie 

subwencji oświatowej 
 

3. Dane dziedzinowe ucznia/wychowanka(spełnianie obowiązku szkolnego  
i rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą tzw. „nauczanie domowe”; 

nauczanie indywidualne; korzystanie z internatu; korzystanie z dodatkowej, 

bezpłatnej nauki języka polskiego; uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego, 

na rzecz którego szkoła przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne; 

miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu; status młodocianego pracownika) 

 

4. Rejestracja pobytu ucznia/wychowanka – dotyczy BURS, SOSW, MOW, MOS 

 

5. Rejestracja, zatrudnienie, wprowadzenie tygodniowego wymiaru zajęć oraz 

obowiązków nauczyciela – pośredni wpływ przez kształtowanie współczynnika Di 

biorącego udział w wyliczeniu subwencji 
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Ustawa o dochodach JST 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm. 

Art. 37.1. W przypadku gdy ustalona dla JST część oświatowa subwencji ogólnej  

jest wyższa od należnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze 
decyzji: 

1) zmniejsza o odpowiednią kwotę część oświatową subwencji ogólnej w zakresie 
subwencji na rok budżetowy oraz potrąca z kolejnej raty nienależnie otrzymaną 

kwotę, wynikającą ze zmniejszenia tej części subwencji, a jeżeli nienależnie 

otrzymana kwota jest wyższa od jednej raty - wstrzymuje przekazywanie rat, bądź 
gdy nienależnie otrzymana kwota jest wyższa od kwoty pozostałej do przekazania 

do końca roku budżetowego - wstrzymuje przekazywanie rat i zobowiązuje  

do zwrotu pozostałej części nienależnej kwoty części subwencji; 

2) zobowiązuje do zwrotu nienależnej kwoty tej części subwencji, chyba że 
jednostka ta dokonała wcześniej zwrotu nienależnie otrzymanych kwot –  

w  zakresie subwencji za lata poprzedzające rok budżetowy. 
 

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
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Ustawa o dochodach JST 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm. 

Art. 37 

 
4. Jeżeli do bazy danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa  

w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, 

zostały przekazane nieprawdziwe dane i jednostka samorządu 

terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 

niższej od należnej – jednostce tej nie przysługuje zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2. 

 
 

 

 

 

 



Przekazywanie danych osobowych – 

kancelaria DEU UMW 

 W związku z wejściem : 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 

 Ustawy z dnia 25 maja 2018 o ochronie danych osobowych 

 Ustawy wdrażającej przepisy o ochronie  danych osobowych   

1. Proszę pamiętać o stosowaniu wyżej wymienionych przepisów w zakresie przetwarzania   

i zabezpieczania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych 
sensytywnych.  

2. Placówki oświatowe na gruncie przepisów dot. ochrony danych osobowych, po ich 

zebraniu są ich administratorem. 

3. Mając na uwadze powyższe, prosimy o nie przekazywanie poprzez  kancelarię  
Departamentu Edukacji UMW danych typu:  dokumentacja  rekrutacyjna dzieci i uczniów 
wymieniana pomiędzy placówkami, arkuszy ocen uczniów czy realizacji obowiązku 
szkolnego . 
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Dziękuję za uwagę 
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