
Instrukcja potwierdzania danych w strefie dla zalogowanych 
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1942) na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej w strefie dla 

zalogowanych (https://strefasio.men.gov.pl/) zostały udostępnione do weryfikacji zestawienia 

zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli. 

Zestawienia mogą potwierdzać w formie elektronicznej w strefie dla zalogowanych SIO tylko jednostki 

samorządu terytorialnego (JST) będące organem rejestrującym lub prowadzącym dla szkół i placówek. 

Potwierdzać dane mogą tylko kierownicy podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych oraz 

pracownicy upoważnieni do potwierdzania danych, o których mowa w art. 50 ust. 3-7 ustawy o SIO. 

1. Potwierdzenie zestawienia dotyczącego uczniów 

Po zalogowaniu do strefy dla zalogowanych w lewym górnym rogu w zakładce „Subwencja” należy 

wybrać pozycję „placówki”. Pojawią się dwie zakładki: „potwierdzone” i „niepotwierdzone”. Należy 

kliknąć zakładkę „niepotwierdzone”. 

 

Po kliknięciu zakładki „niepotwierdzone” pojawi się wykaz placówek, dla których zestawienia 

wymagają potwierdzenia.  

 

Następnie należy kliknąć niebieską strzałkę  znajdującą się po prawej stronie. Wyświetlą się 

informacje dotyczące danej placówki. Po pozytywnej weryfikacji danych należy zatwierdzić 

zestawienie używając przycisku „potwierdź”. Daną operację należy wykonać dla wszystkich 

placówek znajdujących się na liście.  

https://strefasio.men.gov.pl/


 

 W widoku głównym zmiana         na        oznacza, że zbiór został poprawnie zatwierdzony. 

 

W przypadku stwierdzenia błędu w zestawieniu należy kliknąć przycisk „do weryfikacji”.  



Po kliknięciu przycisku „do weryfikacji” w widoku głównym zamiast       pojawi się  

 

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 

r. poz. 1942) w przypadku stwierdzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego nieprawdziwości 

danych przekazanych do bazy danych SIO przez szkołę, placówkę oświatową lub wątpliwości co do 

prawdziwości tych danych, JST informuje szkołę, placówkę oświatową, która przekazała dane do 

bazy danych SIO o konieczności ponownego sprawdzenia przekazanych danych.  

Szkoła lub placówka oświatowa, która przekazała do bazy danych SIO dane, których dotyczy 

powiadomienie, o którym mowa w art. 50 ust. 5 wymienionej wyżej ustawy, weryfikuje zbiór 

danych i dokonuje modyfikacji danych (jeżeli zachodzi taka konieczność). Następnie informuje JST  

o dokonanej weryfikacji i ewentualnej korekcie danych.  

Po pozytywnej weryfikacji danych JST zatwierdza zestawienie. Zatwierdzone zestawienie pojawi się 

w zakładce „potwierdzone”. 

2. Potwierdzenie zestawienia dotyczącego etatów nauczycieli 

Całą procedurę zatwierdzania należy powtórzyć dla zestawienia dotyczącego nauczycieli. Jest ona 

analogiczna jak w przypadku potwierdzania zestawienia dotyczącego uczniów. 

 

 

 

 

 

 



3. Cofnięcie potwierdzenia zestawienia 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych po zatwierdzeniu zbioru istnieje możliwość 

wycofania potwierdzenia. W tym celu należy w zakładce „potwierdzone” otworzyć zbiór, który 

chcemy skorygować i kliknąć przycisk „wycofaj potwierdzenie”. Zestawienie ponownie trafi do 

zakładki „niepotwierdzone”.  

Uwaga: Po wycofaniu potwierdzenia raport może nie być dostępny do momentu kolejnej 
aktualizacji danych (zestawienie będzie widoczne następnego dnia w zakładce 
„niepotwierdzone”).  

4.      Widok zestawień dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych  

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, aby monitorować wprowadzenie 

ewentualnych korekt w zestawieniach mają wgląd do zbiorów, natomiast nie mogą fizycznie 

potwierdzać danych w procesie weryfikacji. Zgodnie z art. 49 ustawy o SIO przekazanie danych do 

bazy danych SIO jest równoznaczne z potwierdzeniem przez kierownika podmiotu 

zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO zgodności przekazanych danych ze 

stanem faktycznym i dokumentacją szkoły/placówki oświatowej. 

Ścieżka dojścia do zestawień dla kierowników szkół i placówek oświatowych jest identyczna jak  

w przypadku JST. 

4.1 Widok zestawienia weryfikowanego przez JST 

Przy zestawieniu, które jest obecnie weryfikowane przez JST i nie zostało jeszcze zatwierdzone, ani 

też przekazane do ponownej weryfikacji dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

 z prawej strony widnieje 



4.2 Widok zestawienia przekazanego przez JST do ponownej weryfikacji przez dyrektorów 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 

r. poz. 1942) w przypadku stwierdzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego nieprawdziwości 

danych przekazanych do bazy danych SIO przez szkołę, placówkę oświatową lub wątpliwości co do 

prawdziwości tych danych, JST informuje szkołę, placówkę oświatową, która przekazała dane do 

bazy danych SIO o konieczności ponownego sprawdzenia przekazanych danych.  

Szkoła lub placówka oświatowa, która przekazała do bazy danych SIO dane, których dotyczy 

powiadomienie, o którym mowa w art. 50 ust. 5 wymienionej wyżej ustawy, weryfikuje zbiór 

danych i dokonuje modyfikacji danych (jeżeli zachodzi taka konieczność). Następnie informuje JST 

o dokonanej weryfikacji i ewentualnej korekcie danych.  

Zestawienie przekazane przez JST dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do 

ponownej weryfikacji w ramce posiada status „do weryfikacji” i       przy zestawieniu. 

 

4.3 Widok zestawienia zatwierdzonego przez JST 

Zestawienie zatwierdzone przez JST w ramce posiada status „zatwierdzony” i         przy zestawieniu. 

JST może wycofać zatwierdzenie zestawienia i wtedy status raportu w widoku głównym ulega 

zmianie – pojawia się ponownie                (status „brak”) lub             (status „do weryfikacji”). 


