
Program szkolenia: 

1. Zakres danych wprowadzanych do nowego SIO obowiązujący od 1 września 2014 r. 

2. Organizacja i zasady działania sprawozdawczości uwzględniające zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 

listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej 

3. Zmiana zakresu wprowadzanych danych obowiązująca od stycznia 2014 r. ( rejestracja niezweryfikowanego 

ucznia i nauczyciela, baza materialna szkół i placówek systemu oświaty). 

4. Uruchomienie strefy dla zalogowanych 

5. Rola i zadania dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zmodernizowanym SIO(zasady administrowania 

i potwierdzania rzetelności danych, ochrona danych osobowych, procedury oraz warunki techniczne 

przekazywania i pozyskiwania danych) 

6. Procedury związane z uprawnieniami do dostępu do bazy danych SIO (składanie wniosków o udzielenie 

upoważnienia, cofanie upoważnień, przedłużanie uprawnień). 

7. Weryfikacja oraz korygowanie nieprawidłowości danych przekazanych z lokalnych baz do bazy danych SIO. 

8. Komunikacja bazy danych SIO ze zbiorami rejestrów PESEL, REGON, TERYT. 

9. Praca na wielu bazach danych - zmiana wprowadzona 18 września 2013 r. 

10. Bezpieczne przekazywanie danych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy komputerem użytkownika a 

bazą danych SIO. Opcja Reset HASŁA 

11. Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych - zakres zadań organów prowadzących i rejestrowych. 

12. Rodzaje i sposoby gromadzenia danych ( dane identyfikacyjne, dane dziedzinowe). 

13. Lokalne bazy danych (zabezpieczanie lokalnych baz danych przed utratą danych, procedury odzyskiwania 

danych - zmiana wprowadzona 07 października 2013 r., zasady przekazywania danych lokalnych do bazy SIO. 

14. Rejestracja orzeczeń w module ucznia zmiana wprowadzona 07 października 2013r. 

15. Zasady ochrony danych osobowych. 

Część 2. 

1. Praktyczne aspekty obsługi aplikacji do prowadzenia zmodernizowanej bazy SIO. 

2. Wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu 

lokalnych baz danych. 

3. Aktualizowanie oprogramowania. 

4. Panel komunikacji z systemem. 

5. Konstrukcja i zasady wprowadzania danych w modułach (Podmiot, Nauczyciel, Uczeń, Dane zbiorcze). 

6.Zasady modyfikowania wprowadzonych danych. 

7.Terminy przekazywania poszczególnych danych do bazy danych SIO. 

8. Wsparcie techniczne i merytoryczne. 

 

W ramach szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi : 

 autorskie materiały szkoleniowe (dodatkowy materiał na płycie CD), 

 certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, 

 poczęstunek. 

 

Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z 7 dniowym terminem płatności.  Cena szkolenia 

dla 1 uczestnika wynosi 240,00 zł. 

         

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie załączonego formularza  

i nadesłanie go mailem lub faxem do CDN-u do 18 września  2015 r. do godz. 14.30. 

 


