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Szanowni Państwo  
Dyrektorzy Szkół,  
Dyrektorzy Placówek Oświatowych,  
Dyrektorzy Zespołów Szkół i Placówek Oświatowych  
 
 
Szanowni Państwo, 
 

zwracam się do Państwa z prośbą o pilne i zgodne ze stanem faktycznym 

przekazywanie danych do systemu informacji oświatowej (SIO) na bieżący rok 

szkolny 2019/2020.  

Dane przekazane przez wiele szkół i placówek do SIO do dnia 16 września br. 

nie są jeszcze kompletne. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, wg danych w SIO na dzień 20 września br., 

planuje naliczyć wstępną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na 

rok 2020, co będzie miało ogromny wpływ na prawidłowy przebieg procesu 

planowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Na podstawie danych przekazanych w zmodernizowanym SIO, wg stanu na 

dzień 30 września 2019 r., będzie naliczona ostateczna część oświatowa 

subwencji ogólnej na rok 2020, która stanowi znaczne wsparcie samorządów 

w realizacji zadań oświatowych. 

 

Jednocześnie w strefie dla zalogowanych SIO znajdują się raporty, które 

umożliwiają Państwu bieżące monitorowanie stanu wypełnienia danych w SIO na 

rok szkolny 2019/2020.  

 

Przypominam, że na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/ są zamieszczone 

materiałów dotyczących wykazywania danych w SIO:  

 instrukcje techniczne,  

 instrukcje merytoryczne,  
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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.  

 

Natomiast 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/ ).  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 
 
 
 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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