


minisfra wtasciwego do spraw rodziny oraz wojewode realizacji ww. swiadczeh

oraz Karty Duzej Rodziny odpowiednio przez wojtdw, burmisirzow. prezydent6w

miast oraz wojewodow.

Pozyskiwane dane dziedzinowe obejmuja informacje o uczeszczaniu danego

ucznia do szkoty lub plac6wki oswiatowej, okresie jego uczeszczania do szkoly

lub placowki oswiatowej, a takze typ szkoly lub rodzaj plac6wki oswiatowej

oraz nazw^ 1 adres aiedziby szkoly lub plac6wki oswiatowej, do ktorej uczeri

uczeszcza lub uczeszczat.

Dia celow weryfikacji prawa do ww. swiadczeri oraz Karty Duzej Rodziny,

a takze w celu monitorowania przez ministra wtasciwego do spraw rodziny

oraz wojewode   realizacji   tych   swiadczen   rodzinnych   niezbedne

jest, aby w nowym S10 dany uczen by+ zarejestrowany oraz przypisany

do odpowiedniego oddzia^u. W zwiazku z tym wszyscy uczniowie podleglych

Panstwu szkot i placowek oswiatowych powinni bye zarejestrowani

oraz przypisani do odpowiednich oddzialow na rok szkolny 2017/2018.

Natomiast w pierwszych dniach wrzesnia br. wszyscy uczniowie powinni zostac

przypisani do odpowiednich oddzialow na rok szkolny 2018/2019.

Ponadto, na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o SiO, szkoty przekazuja do bazy

danych SiO dane identyfikacyjne uczniow przystepujacych do egzaminow.

Zgodnie z @ 32 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w spi-awie szczeg6towego zakresu danych

dziedzinowych gromadzonych w systemic informacji oswiatowej o/az telTninow

przekazywania niektorych danych do bazy danych systemu informacji

oswiatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1653 z pozn. zm.) szkoty przekazuja do bazy

danych SIO dane identyfikacyjne uczniow przystepujacych m.in. do egzaminu

osmoklasisty do 10 pazdziernika roku szkolnego, w kt6rym jest przeprowadzany

ten egzamin. W zwiazku z tym, uprzejmie prosz? o przypomnienie tej informacji

dyrektorom szkot podstawowych. To oni w tym roku po raz pierwszy beda

zobowiazani do przekazania do 10 pazdziernika br. do bazy danych SIO

danych identyfikacyjnych uczniow przystepujacych do egzaminu osmoklasisty.

Uprzejmie przypominam rowniez, ze na podstswie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy

b SIO JST jest zobowiazana przekazywa6 do Rejestru Szkc4 i Plac6wek

Oswiatowych (RSPO) dane identyfikacyjne szkot i placowek oswiatowych

oraz ich zespokiw. Zgodnie z art. 36 ustawy o SIO w przypadku zmiany danych

objetych RSPO, podmiot zobowiqzany do przekazywania danych do RSPO,

przekazuje do RSPO aktualne dane, co do zaaady, v/ terminie 7 dni od dnia

zmiany. Nalezy podkreslic, ze dane teleadresowe szkofy, plac6wki oswiatowe]

lub zespotu szkot i p!ac6wek oswiatowych (tj. numer telefonu, numer faksu,

adres poczty elektronicznej i strony internetowej oraz adres ko respond en cyjny)

moze modyfjkowac w RSPO takze dyrektor szkoiy, plac6wki oswiatowej

lub zespotu szkot i placowek oswiatowych.



W zwiazku z integracja bazy danych nowego SIO z bazam] danych
Okregowych Komisji Egzaminacyjnych niezbedne jest, aby w RSPO znajdowaty
sie aktualne dane dotyczace imiania ] nazwiska dyrektorow szkot, placowek
oswiatowych lub zespolow szkot i placowek oswiatowych oraz aktualny adres
korespondencyjny szk6t, plac6wek oswiatowych oraz zespolow szkot
i plac6wek oswiatowych. W odniesieniu do egzaminu osmoklasisty szczegolnie
wazne jest, aby w RSPO znajdowaty sie aktualne dane o imieniu i nazwisku
dyrektor6w szkot podstawowych - mozliwosc modyfikacji tych danych ma
obecnie wylacznie JST, a takze adresy korespondencyjne szkot podstawowych
-   mozliwosc   modyfikacji   tych   danych   posiada   zarowno   JST,
jak i dyrektor danego podmiotu. W zwiazku z tym, uprzejmie prosz<?
o niezwtoczna weryfikacje tych danych w prowadzonych przez Panstwa RSPO.

Ponadto zwracam sie z uprzejma prosba o zadbanie, aby dyrektorzy szkof,
placowek oswiatowych oraz zespofow szkot i placowek oswiatowych wypetnili
w nowym SIO dane o pomieszczeniach znajdujacych sie w ich podmiotach.
Dane te sa niezwykle wazne do prowadzenia polityki oswiatowej panstwa
i monitorowania warunkow dydaktycznych w szkotach.

Uprzejmie informuje, ze pismo dotyczace koniecznosci wykazywania danych
w nowym SIO, o czym mowa w niniejszej korespondencji, zostanie rowniez
wystane poczta elsktroniczna do dyraktorow szkot, placAwek oswiatowych
oraz zespotow szkot i plac6wek oswiatowych na ich adresy e-mail podane
wtzw. starym SiO i nowym SIO.
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