
 

 

Szanowni Państwo,  

Firma szkoleniowo-doradcza SEB-TEAM zaprasza na szkolenie:  

 

SIO – SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ. 

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i poznanie praktycznych aspektów obsługi  

i funkcjonalności poszczególnych modułów systemu, w tym samodzielnego prowadzenia 

dokumentacji elektronicznej w ramach SIO. Szkolenie prowadzone w formule warsztatów, 

przy komputerach, z możliwością samodzielnego „przeklikania się” przez moduły 

Systemu.  

PLAN SZKOLENIA: 

1. Podstawy prawne: 

 ustawa o systemie informacji oświatowej. 

2. Zadania osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość: 

 zasady nadawania uprawnień dostępu do systemu;  

 odpowiedzialność za rzetelność i terminowość przekazywania informacji do bazy 

centralnej;  

 organizacja i zakres danych sprawozdawczych przekazywanych przez podmioty 

oświatowe.  

3. Opis modułów z wykorzystaniem testowej aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej 

MEiN: 

 przetwarzanie danych moduł WNIOSKI, UŻYTKOWNICY;  

 wprowadzanie i zmiana danych moduł ODDZIAŁY;  

 wprowadzanie i zmiana danych moduł UCZNIOWIE;  

 wprowadzanie i zmiana danych moduł NAUCZYCIELE;  

 wprowadzanie i zmiana danych moduł DANE ZBIORCZE;  

 wprowadzanie i zmiana danych moduły dla JST – opcjonalnie.  

4. Zadania i obowiązki wynikające z organizacji roku 2022/2023 

 uzupełnienie informacji o uczniach i nauczycielach;  

 obowiązki dyrektora w zakresie uzgadniania danych do naliczania subwencji na 

rok 2023;  

 objaśnienia dotyczące rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części 



 

 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

5. Praktyczne wskazówki dotyczące obsługi aplikacji w obecnej wersji  

 wymagania techniczne;  

 zasady modyfikowania i edytowania wprowadzonych danych;  

 odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów;  

 możliwe aktualizacje w bazie RSPO;  

 najczęstsze problemy występujące w pracy z systemem;  

 platforma internetowego wsparcia.  

6. Odpowiedzi na pytania. 

Szkolenie poprowadzi: doświadczony wykładowca z zakresu SIO, przeprowadził wiele 

szkoleń z modernizowanego SIO, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

doświadczony trener, nauczyciel dyplomowany, inspektor bezpieczeństwa 

teleinformatycznego i administrator bezpieczeństwa informacji. Szkolenia i kursy 

prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, 

skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia 

zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi.  

 

Termin szkolenia: 11.04.2023 r. 

Czas trwania: 6 h (09.00 - 15.00) 

Miejsce realizacji szkolenia: Kwidzyn 

Koszt szkolenia brutto: 499,00 zł netto + VAT za osobę  

 

W ramach szkolenia zapewniamy:   

Materiały piśmiennicze, przerwy kawowe, catering, wykwalifikowaną kadrę trenerską. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia. 

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego, według Państwa 

zapotrzebowania  w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa. W razie zainteresowania 

ofertą indywidualną, prosimy o kontakt. 

 

Organizator zastrzega prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zabrania się grupy 

minimalnej. 

 

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje 



 

 

zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto 

wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, 

identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 

         

Zapraszam do współpracy, 

Karolina Stolska 

+48 609 919 599 

oswiata@seb-team.pl 
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