
 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE 

ul. Tadeusza  Kościuszki 27,  56-100 Wołów 

tel./fax ( 71 ) 389 21 00    e- mail : wpodn@wolowpce.pl    www .wolowpce.pl 

 
   Wołów, dnia 16.10.2018 r. 

PCEIPPP.407.24.2018 
 

Szanowni Państwo! 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie 

w odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek Powiatu Wołowskiego, zaprasza dyrektorów, 

wicedyrektorów, pracowników administracji na warsztaty  nt.:  

 

„Praktyczna praca w starym i nowym 

 Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w drugiej połowie roku 

2018 – przedstawienie zmian oraz nowości” 
 
 

Program szkolenia: 

1. Stare SIO”, stare „Nowe SIO”, nowe „Nowe SIO” – wyjaśnienie różnic pomiędzy systemami. 

2. „Stare SIO” – zmiany w przepisach prawa dotyczących zakresu przekazywanych danych. 

3. Zmiany w nowej wersji aplikacji „starego SIO”. 

4. Terminy przekazywania danych w „starym SIO” w spisie wg stanu na 10 i 30 września. 

5. „Nowe SIO” – praca w poszczególnych modułach: 

    moduł „Nauczyciele” – rejestracja, modyfikacja i usuwania następujących danych: 

 Dane identyfikacyjne nauczyciela 

 Zatrudnienie 

 Tygodniowy wymiar zajęć oraz obowiązki 

 Staż pracy pedagogicznej 

 Nieobecności 

 Awans zawodowy 

 Stanowisko 

moduł „Dane zbiorcze” – rejestracja, modyfikacja i usuwania następujących danych: 

 Schronisko 

 Internat lub Bursa 

 Pomieszczenia 

 Działalność domów wczasów dziecięcych 

 Powierzchnia terenów sportowych 

 Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły 

 Wyposażenie 

moduł „Uczniowie” – rejestracja, modyfikacja i usuwania następujących danych: 

 Dane identyfikacyjne ucznia 

 Dane adresowe ucznia 

 Nauka ucznia lub wychowanka 

 Przypisanie uczniów do oddziałów 
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 Dane dziedzinowe 

 Pobyt ucznia lub wychowanka 

 Orzeczenia oraz Opinie 

moduł „Oddziały” – rejestracja, modyfikacja i usuwania następujących danych: 

 Oddziały podstawowe 

 Oddziały dodatkowe 

moduł „Wnioski”: 

 Schematy postępowania 

 Składanie wniosku o dostęp do SIO przez pracownika podmiotu 

 Składanie wniosku o dostęp do SIO przez kierownika podmiotu 

 Rozpatrywanie wniosku o dostęp do SIO przez dyrektora 

moduł „Placówki”: 

 Modyfikacja danych teleadresowych przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych 

6. Terminy przekazywania poszczególnych danych w nowym SIO. 
 

Do spotkania zapraszamy pracowników, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

pracowników wydziałów oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego,  

a także osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych. 

 

Prowadzący: mgr inż.Robert Błaut 

starszy informatyk Kuratorium Oświaty w Kielcach, pracujący z systemem informacji 

oświatowej od samego początku istnienia (rok 2004) ustawy w jej pierwotnym kształcie 

 w Polsce; aktualnie wdraża zmodernizowany System Informacji Oświatowej na terenie 

województwa świętokrzyskiego.      

 

Termin szkolenia:  5 lub 14 listopada 2018 godz. 10.00-15.00 

Osoby zainteresowane proszone są o deklarację wybranego terminu.  

Liczba godzin :5 godzin  

Koszt szkolenia : 290 zł/ osoba 

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C 

   

Grupa warsztatowa do 25 osób/ decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem realizacji 

szkolenia jest zgłoszenie odpowiedniej liczby osób.  

 
 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania  

ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 29.10.2018 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 

22 mail: wpodn@wolowpce.pl 

    

    Z poważaniem 

Specjalista ds. koordynacji                                            DYREKTOR 

     i organizacji szkoleń                                                              mgr Krystyna Adaśko 

mgr Katarzyna Fęglerska 
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