
Załącznik 4a 

 

Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO przez: 
przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne 

 
Poniższe terminy zostały określone w ustawie o systemie informacji oświatowej (art. 30) 
i rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w systemie informacji 
oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji 
oświatowej (§ 31 i 32) 
 
*     tak oznaczone dane są przekazywane wyłącznie przez podmioty prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów 
**   tak oznaczone dane są przekazywane wyłącznie przez podmioty prowadzone przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego 
i ministrowie 
 

 
Termin Zakres przekazywanych danych Podstawa prawna  

(§– rozporządzenie MEN 
Art. – ustawa o SIO) 

w terminie do dnia 
10 stycznia każdego 
roku 
kalendarzowego 
według stanu za 
poprzedni rok 
kalendarzowy 

dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem 
jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, 
oraz dodatków i ich wysokości * 

§31 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret 
pierwszy 

dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia 
nauczyciela przypadającego na 1 etat ** 

§31 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret 
drugi 

dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników 
niebędących nauczycielami 

§31 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret 
trzeci 

dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących 
zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej * 

§31 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret 
czwarty 

dane dotyczące wydatków na prowadzenie publicznych szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż 
jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz wydatków na 
prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych** 

§31 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret 
szósty 

w terminie do dnia 
10 stycznia każdego 
roku 
kalendarzowego 
według stanu na 
koniec IV kwartału 
roku poprzedniego 

dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
i właściwych ministrów * 

§31 ust. 1 pkt 1 lit. b) tiret 
pierwszy 

dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami  §31 ust. 1 pkt 1 lit. b) tiret 
drugi 

dane dziedzinowe dotyczące wyposażenia  §31 ust. 1 pkt 1 lit. b) tiret 
czwarty 

w terminie do dnia 
10 kwietnia 
każdego roku 
kalendarzowego 
według stanu na 
koniec I kwartału 

dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
i właściwych ministrów * 

§31 ust. 1 pkt 2 lit. a) 

dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami §31 ust. 1 pkt 2 lit. b) 

7 dni od 
opracowania przez 
dyrektora  
arkusza 
organizacyjnego 
(ewentualna  
korekta w ciągu 7 
dni od 
zatwierdzenia  
arkusza 
organizacyjnego 
przez organ  
prowadzący 
 

informacja o przystąpieniu nauczyciela do postępowania 
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku szkolnym, którego 
dotyczy arkusz organizacyjny 
 

§31 ust. 1 pkt 7 lit. b) 

do dnia 7 czerwca 
każdego roku 
kalendarzowego 
według stanu na 

dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano 
stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których 
stosunek pracy wygasł albo wygaśnie 

§31 ust. 1 pkt 3 lit. a) 



Załącznik 4a 

 

dzień 31 maja 

do dnia 10 lipca 
każdego roku 
kalendarzowego 
według stanu na 
koniec II kwartału 

dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
i właściwych ministrów * 

§31 ust. 1 pkt 4 lit. a) 

dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami §31 ust. 1 pkt 4 lit. b) 

7 dni od 
rozpoczęcia stażu 
 

dane dziedzinowe o rozpoczęciu przez nauczyciela stażu na kolejny 
stopień awansu zawodowego nauczyciela 
 

§31 ust. 1 pkt 7 lit. a) 

w terminie do dnia 
10 października 
każdego roku 
kalendarzowego 
według stanu za 
okres styczeń-
sierpień 

dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem 
jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, 
oraz dodatków i ich wysokości * 

§31 ust. 1 pkt 5 lit. a) tiret 
pierwszy 

dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia 
nauczyciela przypadającego na 1 etat ** 

§31 ust. 1 pkt 5 lit. a) tiret 
drugi 

dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników 
niebędących nauczycielami 

§31 ust. 1 pkt 5 lit. a) tiret 
trzeci 

dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących 
zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej * 

§31 ust. 1 pkt 5 lit. a) tiret 
czwarty 

dane dotyczące wydatków na prowadzenie publicznych szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż 
jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz wydatków na 
prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych ** 

§31 ust. 1 pkt 5 lit. a) tiret 
szósty 

dnia 10 
października 
każdego roku 
kalendarzowego 
według stanu na 
koniec III kwartału 

dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
i właściwych ministrów * 

§31 ust. 1 pkt 5 lit. b) tiret 
pierwszy 

dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami §31 ust. 1 pkt 5 lit. b) tiret 
drugi 

dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano 
stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których 
stosunek pracy wygasł albo wygaśnie 

§31 ust. 1 pkt 5 lit. b) tiret 
szósty 

dnia 10 
października 
każdego roku 
kalendarzowego 
według stanu za 
poprzedni rok 
szkolny 

dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów objętych pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez szkołę 

§31 ust. 1 pkt 5 lit. c) tiret 
trzeci 

w ciągu 7 dni od 
zmiany w stanie  
faktycznym 
 

dane dziedzinowe dotyczące powierzchni gruntów oraz obiektów 
budowlanych 

Art. 30 

dane dziedzinowe dotyczące pomieszczeń szkoły i placówki 
oświatowej 
 

dane dziedzinowe dotyczące uczniów i nauczycieli 
 

 
 


