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Trwa kolejna edycja gromadzenia danych w systemie informacji
oświatowej. Podobnie jak w roku ubiegłym, dane są gromadzone:
- według stanu na 10 września: liczba uczniów w szkołach poszczególnych
typów (dane te będą słuŜyły do oszacowania wstępnej wysokości części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010) oraz dane niezbędne do regulacji
płac nauczycieli,
- według stanu na 30 września – pełny zakres danych wynikający z ustawy
z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz.
463, z późn. zm.); na podstawie tych danych naliczana będzie część oświatowa
subwencji ogólnej na rok 2010.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w roku 2009 nie są gromadzone dane na formularzu
EN-3 – o zatrudnieniu nauczycieli. Odpowiednia zmiana w Programie Badań
Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2009 została wprowadzona
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2009 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej
na rok 2009 (Dz. U. Nr 148, poz. 1197). W związku z powyŜszym wszystkie
dane niezbędne do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010,
w tym dane dotyczące struktury zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu
zawodowego, pochodzić będą z systemu informacji oświatowej.
W tym kontekście pragnę zwrócić Państwa uwagę na sygnalizowane
przez szkoły oczekiwanie jednostek samorządu terytorialnego, aby stan
zatrudnienia nauczycieli, wykazany w zestawieniu zbiorczym w SIO, był
zgodny ze stanem z arkuszy organizacyjnych poszczególnych szkół lub

placówek. Oczekiwanie takie nie jest uzasadnione, z kilku powodów. Przede
wszystkim, poszczególne JST mogą stosować róŜne wzory arkuszy
organizacyjnych, gdyŜ nie istnieje jeden wzór prawnie ustalony. Zestawienie
zbiorcze SIO pokazuje wprawdzie liczbę stosunków pracy oraz liczbę etatów
nauczycieli, ale bez uwzględnienia etatów wynikających z godzin
ponadwymiarowych. W zestawieniu zbiorczym ujęte są wszystkie etaty osób
zatrudnionych, natomiast w arkuszach organizacyjnych często pomija się
nauczycieli zatrudnionych, ale nie wykonujących obowiązków w danym roku,
np. z powodu urlopu wychowawczego, długotrwałej choroby czy urlopu
bezpłatnego.
Ze względu na fakt, Ŝe jednym z kryteriów podziału części oświatowej
subwencji ogólnej jest struktura zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu,
do wykazów z danymi, od których zaleŜy subwencja, w roku bieŜącym zostanie
dołączone zestawienie liczby etatów nauczycieli, zatrudnionych na podstawie
ustawy Karta Nauczyciela, wraz z precyzyjnym opisem załoŜeń przyjętych do
sporządzenia tego zestawienia.
Uprzejmie Państwa proszę o przekazywanie danych zgodnie z terminami
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16
grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych
oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy
danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych
oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. Nr 277, poz.
2746, z późn. zm.). Terminarz przekazywania danych, program informatyczny
do gromadzenia danych, instrukcje i wszystkie informacje niezbędne do
przekazania danych, jak co roku znajdują się na stronie internetowej MEN
(www.men.gov.pl) oraz na stronach internetowych kuratoriów oświaty.
W kontekście wykorzystania danych z systemu informacji oświatowej do
naliczania części oświatowej subwencji ogólnej, bardzo waŜne jest sprawdzenie
kompletności i poprawności danych. Kompletność dotyczyć musi nie tylko
szkół i placówek prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego,
ale równieŜ tych, dla których dana JST jest organem wydającym zezwolenie,
o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, tj. szkół i placówek
publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niŜ JST
oraz szkół i placówek niepublicznych. Program do gromadzenia i scalania
danych umoŜliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich szkół i placówek,
które zostały wprowadzone do bazy w danej JST i porównanie go
z zestawieniem podmiotów prowadzonych i ewidencjonowanych przez daną
JST. Pragnę teŜ zwrócić Państwa uwagę na fakt, Ŝe dane teleadresowe szkół
oraz ich przypisanie do poszczególnych organów prowadzących, wydających
zezwolenie lub wpisujących do ewidencji, publikowane są na stronie
internetowej MEN, z oznaczeniem ich połoŜenia na terenie poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego i niektórych innych cech danej szkoły lub
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placówki. Wykazy te mogą słuŜyć do zweryfikowania błędnego oznaczenia
poszczególnych szkół i placówek oświatowych.
W związku z troską o kompletność danych, pragnę teŜ zwrócić Państwa
uwagę na fakt, Ŝe w systemie oświaty pojawiły się dwa nowe rodzaje placówek
wychowania przedszkolnego, a mianowicie: zespoły wychowania
przedszkolnego i punkty przedszkolne. Placówki te równieŜ są zobowiązane
do przekazywania danych w systemie informacji oświatowej. PoniewaŜ
placówki te nie mają niekiedy statusu samodzielnych jednostek (funkcjonują
jako wydzielone zadanie przedszkola albo szkoły podstawowej) nie mają
nadanego numeru REGON.
W takiej sytuacji naleŜy posłuŜyć się numerem
REGON jednostki macierzystej, zastępując zero na ostatnim miejscu
czternastoznakowego numeru dowolną cyfrą.
W programie SIO, po scaleniu danych z poszczególnych szkół
i placówek, dostępne jest zestawienie dotyczące danych branych pod uwagę
przy naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej, przygotowane według
zasad, które obowiązywały na rok 2009. Zestawienie to moŜe słuŜyć do
porównania danych ubiegłorocznych z tegorocznymi. Szczegółowe zestawienie
przygotowane na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego na rok 2010 zostanie udostępnione jednostkom samorządu
terytorialnego w formie odpowiednich wykazów, podobnie jak w latach
ubiegłych, po opracowaniu danych w MEN.
Pragnę zaznaczyć, Ŝe kaŜda zmiana w bazach danych, dokonana
w wyniku weryfikacji danych, musi być naniesiona przez podmiot, który
wprowadził dane do bazy, tj. przez szkołę lub placówkę, i ponownie przekazana
do JST. Jednostka samorządu terytorialnego zaś przekazuje pełną bazę do
właściwego kuratora oświaty. W tym kontekście naleŜy teŜ podkreślić, Ŝe
poszczególne stany bazy po korektach powinny być archiwizowane na
nośnikach elektronicznych i w postaci wydruku zestawienia zbiorczego,
podpisanego przez osoby, o których mowa w art. 7 ust. 6 ustawy o systemie
informacji oświatowej.

PODSEKRETARZ STANU
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