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

 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
 
z dniem 1 marca 2019 r. przestał funkcjonować tzw. stary system informacji 
oświatowej (tzw. stare SIO). Od tego momentu jedynym źródłem danych  
o systemie oświaty jest zmodernizowany system informacji oświatowej, 
tzw. nowe SIO. 
 
Jest to kluczowy system dla prowadzenia polityki oświatowej państwa. 
Dane zgromadzone w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września 2019 r. 
będą m. in. źródłem danych wykorzystywanych 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. 
 
W związku z powyższym zwracam się do wszystkich Państwa z prośbą  
o terminowe i zgodne ze stanem faktycznym przekazywanie danych 
do nowego SIO.  
 
Pragnę jeszcze raz podkreślić jak istotne jest zadbanie o właściwą jakość 
danych w nowym systemie informacji oświatowej. W związku z tym, 
że w podziale algorytmicznym subwencji pomiędzy jednostki samorządu 
terytorialnego to głównie liczba uczniów (łącznie z danymi dziedzinowymi 
takimi jak na przykład orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 
oraz liczba etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego decyduje o ostatecznej kwocie przyznanej subwencji, 
na wypełnianie tych danych proszę zwrócić szczególną uwagę. 
 
Dane zgromadzone w nowym SIO wykorzystywane są również w innych, 
ważnych społecznie celach. Zgodnie z art. 66a ustawy o SIO, minister 
właściwy do spraw rodziny pozyskuje z bazy danych z systemu informacji 
oświatowej określone dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe 
ucznia. Jest to niezbędne w celu umożliwienia wójtom, burmistrzom, 
prezydentom miast oraz wojewodom weryfikacji prawa odpowiednio 
do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także 
monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny 
oraz wojewodę realizacji ww. świadczeń oraz Karty Dużej Rodziny 
odpowiednio przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 
oraz wojewodów.  
 
Na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/ udostępniliśmy dla Państwa 
między innymi instrukcje techniczne, filmy instruktażowe pokazujące krok 
po kroku wpisywanie danych do nowego SIO, instrukcje merytoryczne 
oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące m. in. 
wpisywania danych dotyczących uczniów i nauczycieli. Zachęcamy 
Państwa do zapoznania się z tymi materiałami. 
 
 
 
 

Z wyrazami szacunku 

Dariusz Piontkowski 
Minister Edukacji Narodowej 

/ – podpisany cyfrowo/ 


