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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze  
zaprasza na szkolenie zamknięte: 

 

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI 

OŚWIATOWEJ 
 

Wprowadzanie danych do SIO wymaga posiadania wiedzy z zakresu działania systemu, a także wiedzy merytorycznej 
z zakresu szeroko pojętego prawa oświatowego. Dane wprowadzane są do aplikacji na bieżąco i służą do naliczenia 
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, są też źródłem informacji dla instytucji 
upoważnionych do pozyskiwania danych (takich jak sąd, policja, prokurator, komornik), stanowią również źródło 
danych statystycznych. Tak szerokie wykorzystywanie danych wprowadzonych do SIO nakłada ogromną 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wprowadzenie oraz zgodność ze stanem faktycznym. Wiedza zdobyta podczas 
naszego szkolenia pomoże Państwu w prawidłowym wywiązaniu się z tego złożonego zadania.  
 

Cele szkolenia: 

 Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z aplikacją Systemu Informacji Oświatowej.  

 Uzyskanie praktycznych wskazówek o zakresie danych wprowadzanych do SIO oraz informacji o procedurze 

weryfikacji danych wprowadzonych do SIO służących do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej. 

 
Program szkolenia: 

1. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe – praktyczne 
wskazówki do wypełniania modułów: 

 Uczeń, 

 Nauczyciel, 

 Oddziały, 

 Dane zbiorcze, 
- z uwzględnieniem źródeł danych pozyskiwanych do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej. 

2. Szczególna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.  

3. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem 
danych z SIO. 

4. Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektorów szkół i placówek wprowadzających dane do Systemu Informacji 
Oświatowej. 

5. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych z prawdą – kontrolny 
obowiązek jednostki samorządu terytorialnego. 

6. Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO: 

 Współpraca bazy danych SIO z rejestrami REGON oraz PESEL, 

 Procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), 
wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły 
z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 

7. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO. 
8. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO, w świetle 

RODO. 
9. Odpowiedzi na pytania. 

 

 

http://www.zg.frdl.pl/
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Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w formule on-line.  

 

Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne?  

W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i koordynator szkolenie przyjeżdżają 

do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym miejscu.  

 

Jak organizujemy szkolenia zamknięte online?  

Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 

wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub wszyscy przy 

komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził szkolenie z sali 

multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, prezentacje, filmy 

instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa monitora lub w sali urzędu za 

pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 

Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub czat. Trener 

odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, (Google 

Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem 

lub głośniki.  

 

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie i obejmuje:  

 Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 

 Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 

 Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej,  

 Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 

 Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 

 Konsultacje poszkoleniowe.  

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

szkolenia.zg@frdl.org.pl  
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