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Szanowni Państwo 
Wójtowie, Burmistrzowie, 
Prezydenci Miast, 
Starostowie Powiatów, 
Marszałkowie Województw 
 
 

Szanowni Państwo, 
 

zwracam się ponownie do Państwa z prośbą o monitorowanie terminowego 

i zgodnego ze stanem faktycznym przekazywania danych do SIO przez 

kierowników podmiotów do tego zobowiązanych (dyrektorzy szkół i placówek 

oświatowych) na bieżący rok szkolny.  

 

Dane przekazane do dnia 23 września br. na bieżący rok szkolny 2019/2020 nie 

są jeszcze kompletne, choć nastąpił już znaczny postęp. Szczególnie duże braki 

występują w zakresie wykazywania etatów nauczycieli przez szkoły i placówki 

prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Przypominamy, że 

zarejestrowani nauczyciele powinni mieć wykazany tygodniowy wymiar zajęć, 

obowiązki i wpisany stopień awansu zawodowego. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie danych przekazanych w SIO, wg 

stanu na dzień 30 września 2019 r., naliczy ostateczną część oświatową 

subwencji ogólnej na rok 2020, która stanowi znaczne wsparcie samorządów 

w realizacji zadań oświatowych. 

 

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. 
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W związku z tym, zwracam się do Państwa z prośbą o ponaglenie kierowników 

podmiotów zobowiązanych (dyrektorzy szkół i placówek oświatowych) do 

bieżącego i zgodnego ze stanem faktycznym przekazywania danych do SIO. 

 

Część podmiotów, które nie wypełniły jeszcze danych lub zrobiło to w sposób 

niekompletny to szkoły i placówki niepubliczne lub publiczne prowadzone przez 

osoby fizyczne lub prawne. Proszę także Państwa o próbę dotarcia także do tej 

grupy dyrektorów jeżeli to możliwe i poinformowanie ich o tym jak ważne jest to 

zadanie. Brak wypełnienia danych w szkołach i placówkach nie prowadzonych 

przez jst także może mieć duży i niekorzystny wpływ na wysokość subwencji 

wstępnej naliczonej na rok 2020, co w późniejszym czasie może powodować 

komplikacje z prawidłowym zaplanowaniem budżetu. 

 

W strefie dla zalogowanych SIO (sekcja Raporty/Raporty SIO2 rok 2019/2020) 

zostały udostępnione raporty na bieżący rok szkolny zawierające wszystkie 

szkoły/placówki zarejestrowane w RSPO, które powinny wypełniać dane.  Mają 

więc Państwo możliwość monitorowania, które szkoły/placówki jeszcze nie 

przekazały danych lub zrobiły to w sposób niekompletny, np. porównując je  

z raportami za poprzedni rok szkolny. 

 

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą 

o monitorowanie przekazywania danych do SIO, aby kwoty subwencji oświatowej 

mogły być naliczone na danych kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym.  

Ponieważ większość informacji przekazujemy szkołom i placówkom drogą 

elektroniczną zwracam się także z prośbą o uaktualnienie adresów mailowych  

w RSPO. Instrukcja znajduję się na stronie: 

https://pomocsio.men.gov.pl/modyfikacja-placowek-oswiatowych/ 
 

 

Z wyrazami szacunku 

 
 
 
 
 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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