
DYREKTOR GENERALNY 

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 
DYREKTOR GENERALNY 

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel. +48 22 34 150, fax +48 22 34 74 194, dg_men@men.gov.pl, www.men.gov.pl 

Warszawa,  04 września 2019 r. 
DWST-WS.72.303.2019.AK 
 
 

 

 

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy Szkół,  

Dyrektorzy Placówek Oświatowych,  

Dyrektorzy Zespołów Szkół i Placówek Oświatowych 

 

 

Szanowni Państwo,  

dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej (dalej 

SIO) wg stanu na dzień 30 września 2019 r. będą m. in. źródłem danych 

wykorzystywanym do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.  

Ponieważ subwencja oświatowa będzie naliczana na rok 2020 po raz pierwszy 

na podstawie danych z nowego systemu, jest niezmiernie istotne, aby w nowym 

systemie informacji oświatowej znajdowały się kompletne i zgodne ze stanem 

faktycznym dane o uczniach, wychowankach i nauczycielach szkół i placówek 

oświatowych. 

 

Kompletność i jakość danych przekazanych w systemie informacji oświatowej, 

głównie o liczbie uczniów i wychowanków przypisanych do oddziałów 

podstawowych i dodatkowych (łącznie z danymi dziedzinowymi takimi jak na 

przykład orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystanie 

z internatu), pobytach w ORW, MOW, MOS, SOW, SOSW oraz o liczbie etatów 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zdecyduje  

o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej przyznanej jednostkom samorządu 

terytorialnego.  

Wprowadzając dane prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na daty przypisania 

uczniów lub wychowanków do oddziału/pobytu w ośrodku, daty obowiązywania 

danych dziedzinowych, a przy danych nauczyciela, daty rozpoczęcia stosunku 

pracy, tygodniowego wymiaru zajęć, danych o stopniu awansu zawodowego.  

 

Zachęcamy również Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi na 

stronie  https://pomocsio.men.gov.pl/ materiałami dotyczącymi wykazywania 

danych w SIO: 

 instrukcje techniczne,  

 instrukcje merytoryczne  

https://pomocsio.men.gov.pl/
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 filmy instruktażowe (pokazujące krok po kroku wpisywanie danych do 

nowego SIO),  

 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie m. in. wpisywania 

danych dotyczących uczniów i nauczycieli.  

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi materiałami, ponieważ zawierają 

odpowiedzi na większość pojawiających się pytań przy wypełnianiu danych  

w SIO. 

 

Na stronie Centrum Informatycznego Edukacji w zakładce Modernizacja SIO/ 

Kontakt znajduje się również wykaz pracowników kuratoriów oświaty 

udzielających wyjaśnień w sprawie wpisywania danych do SIO 

(https://cie.men.gov.pl/modernizacja-sio/infolinia-pomoc-techniczna-i-

przyjmowanie-zgloszen/). 

 

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich Państwa z uprzejmą 

prośbą o terminowe przekazywanie danych do nowego SIO.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 
 
 
 
 
 

Sławomir Adamiec 

Dyrektor Generalny 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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