
Załącznik 4b 
 

Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO przez: 
szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, szkoły branżowe I stopnia, technika, szkoły 

policealne, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły muzyczne I i II stopnia, 
ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych, licea plastyczne, ogólnokształcące szkoły baletowe, szkoły 

sztuki cyrkowej, policealne szkoły artystyczne, szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów 
kultury, szkoły sztuki tańca, inne szkoły artystyczne, poznańską szkołę chóralną, bednarską szkołę 

realną 
 
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 szkoły i placówki oświatowe §31 ust. 1 pkt 1 lit. b) tiret 
czwarty 

dane dziedzinowe dotyczące korzystających z biblioteki szkolnej §31 ust. 1 pkt 1 lit. b) tiret 
piąty 

do 9 lutego 
bieżącego roku 
szkolnego 

w przypadku szkół, w których przeprowadzany jest egzamin 
maturalny: dane uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego 

§32  pkt 2 

2 dni roboczych od 
upływu terminu 
złożenia deklaracji 
przystąpienia do 
egzaminu 
potwierdzającego 
kwalifikacje w 
zawodzie 

W  przypadku szkół branżowych I stopnia, techników i szkół 
policealnych:  dane uczniów przystępujących do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

§32  pkt 2 

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) 

dane dziedzinowe, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 
3 pkt 1 lit. c ustawy, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia - w 

§31 ust. 1 pkt 2 lit. d) 
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przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w 
podmiotach leczniczych 

dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru prowadzonych zajęć 
lub innych wykonywanych obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 
1 pkt 1 lit. g i ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy, oraz dane dziedzinowe 
dotyczące rodzajów i wymiaru zadań, o których mowa w art. 29 ust. 4 
pkt 5 ustawy - w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych 
zorganizowanych w podmiotach leczniczych 

§31 ust. 1 pkt 2 lit. e) 

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 
dzień 31 maja 

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) 

do dnia 7 czerwca 
każdego roku 
kalendarzowego 
według stanu za rok 
szkolny, w którym 
są przekazywane 

dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów uczestniczących w 
zajęciach wychowania do życia w rodzinie 

§31 ust. 1 pkt 3 lit. b) 

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, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 
3 pkt 1 lit. c ustawy, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia - w 
przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w 

§31 ust. 1 pkt 5 lit. b) tiret 
czwarty 
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podmiotach leczniczych 

dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru prowadzonych zajęć 
lub innych wykonywanych obowiązków, oraz dane dziedzinowe 
dotyczące rodzajów i wymiaru zadań, o których mowa w art. 29 ust. 4 
pkt 5 ustawy - w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych 
zorganizowanych w podmiotach leczniczych 

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

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 osób niebędących uczniami danej 
szkoły lub placówki oświatowej, korzystających z internatu, w tym 
liczby osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

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

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

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

dane dziedzinowe dotyczące uczestniczenia ucznia w zajęciach 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz innych formach 
działalności dydaktyczno-wychowawczej 

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

do dnia 10 
października roku 
szkolnego, w 
którym jest 
przeprowadzany 
ten egzamin 

dane uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty (od roku 
2019) oraz egzaminu gimnazjalnego (w roku 2018 i 2019) 

§32 pkt 1oraz §34 

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 
 

 

 


