System Informacji Oświatowej - „nowe” SIO

Wymagane dokumenty:
Brak.
Opłaty:
Bez opłat.
Miejsce złożenia dokumentów:
w formie elektronicznej przez oprogramowanie SIO do Starostwa Powiatowego w Łobzie
Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Łobzie, tel. 515 360 368, 515 360 528
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Ulgi:
Brak.
Informacje dodatkowe:
1. Dostęp do portalu Systemu Informacji Oświatowej https://sio.men.gov.pl/sio/login
2. W celu otrzymania dostępu do Systemu Informacji Oświatowej dyrektor szkoły/placówki
oświatowej składa wniosek o dostęp do Starosty Łobeskiego.
3. Potwierdzenie tożsamości i uzyskanie dostępu następuje poprzez osobiste stawiennictwo
lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego
Przekazywanie informacji do bazy danych:
Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej,
zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy
danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, z wyjątkiem
danych, o których mowa w:
1. art. 8 pkt 1 lit. c, e-k i pkt 2-4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt
1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f;
2. art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g - w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia
awansu zawodowego;
3. art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c - w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych
zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia;
4. danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Informacje i instrukcje znajdują się na stronie https://cie.men.gov.pl/modernizacja-sio/
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1942).
Informacja Administratora (klauzula informacyjna) dotycząca przetwarzania danych osobowych
znajduje się na stronie:
http://spow.lobez.ibip.pl/public/?id=206098&catalog=317280 – klauzula_6.

