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Jak gromadzić dane uczniów, aby 
wygenerowane dane do sprawozdania SIO 
były poprawne? 

W systemie UONET+ można przygotować raport zawierający dane, które wymagane są w sprawozdaniu 
SIO.  

Przygotowany raport to wielostronicowy dokument PDF zawierający na oddzielnych stronach wskazane 
przez użytkownika zestawienia (tabele SIO), wypełnione w oparciu o zgromadzone w systemie dane 
uczniów. 

W poradzie tej przedstawiono, z których miejsc czerpane są dane do poszczególnych zestawień raportu 
wymaganych w spisie na 31 marca oraz w jaki sposób dane te powinny być opisane w systemie UONET+, 
aby zostały uwzględnione w generowanych zestawieniach.  

Wykaz sporządzanych zestawień 

Nagłówek dokumentu 

Dane do sprawozdania SIO, które nie zostaną uwzględnione 

Uczniowie w bieżącym roku szkolnym wg klas (do U1) 

Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, 
zawodów lub specjalności (do U3.1) 

Nauczanie języka obcego w szkole jako obowiązkowego lub dodatkowego (do JO1) 

Liczba uczniów uczących się języka obcego (do JO2) 

Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego (do 
JMN1) 

Uczniowie według roku urodzenia, płci i miejsca zamieszkania (do U4a) 

Uczniowie z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego (do NP1) 

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej 
niepełnosprawności) (do NP2) 

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu 
niedostosowania społecznego (do NP2a) 

Obowiązek szkolny (do OB2) 

Wypadki (do WYP6) 

Raporty dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

UONET+ 
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Nagłówek dokumentu 

Dokument zawierający dane do SIO opatrzony jest nagłówkiem, który zawiera między innymi nazwę, nu-
mer i imię patrona jednostki. 

 

Dane te pobierane są z opisu jednostki (moduł Administrowanie, widok Organizacja szkoły/ Struktura 
szkoły, gałąź Jednostka sprawozdawcza/ [jednostka], sekcja Dane podstawowe). 

 

Dane do sprawozdania SIO, które nie zostaną uwzględnione  

Jeśli zestawienie to zostanie wybrane podczas definiowania zawartości dokumentu, to pojawi się ono na 
początku, pod nagłówkiem dokumentu. 

W zestawieniu tym wykazujemy uczniów (a w spisie na 30 września – uczniów i absolwentów), którzy nie 
będą uwzględniani w niektórych zestawieniach ze względu na niekompletne lub niezgodne dane. 

W ramach tego zestawienia generowane są tabele:  

- Uczniowie (absolwenci), dla których w adresie podana miejscowość nie ma określonej wiel-
kości miejscowości w menu Rejestry/ Miejscowości 

- Uczniowie (absolwenci), którzy na dzień spisu mają różne wpisy w oddziale oraz w Księdze 
uczniów  



 
UONET+. Jak gromadzić dane uczniów, aby wygenerowane dane do sprawozdania SIO były poprawne? 3/16 

 www.vulcan.edu.pl 

 

Wielkość miejscowości występujących w adresach uczniów określa się w widoku Rejestry/ Miejscowości, 
na karcie Wielkość miejscowości do SIO. 

 

W pierwszej kolejności sprawdzana jest miejscowość z adresu zamieszkania, a jeśli go brak – adresu 
zameldowania, a jeśli go brak – adresu do korespondencji. 

Niezgodność wpisów ucznia w oddziale oraz w księdze uczniów może wystąpić, gdy w księdze uczniów 
odnotujemy, że uczeń opuścił szkołę, natomiast nie wypiszemy ucznia z oddziału. 
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Uczniowie w bieżącym roku szkolnym wg klas (do U1) 

Klasy wykazywane w tym zestawieniu zależą od typu szkoły.  

 

O przynależności oddziału do klasy decydują informacje zawarte w jego opisie (moduł Administrowanie, 
widok Organizacja szkoły/ Oddziały, gałąź Oddziały bieżące/ [oddział], sekcja Dane podstawowe). 

 

W dwujęzycznych liceach ogólnokształcących mogą wystąpić klasy wstępne o poziomie zerowym. 
Wówczas w zestawieniu wykazywana jest klasa W (przed klasą I).  

Uczniowie powtarzający klasę (kolumna 1) identyfikowani są w systemie na podstawie zarejestrowanych 
przepływów uczniów między oddziałami. 

W szkołach semestralnych wykazywani są uczniowie/słuchacze powtarzający semestr. 

 
Uczniowie, którzy mają wydłużony okres nauki, nie są wykazywani jako powtarzający klasę.  

Uczniowie nauczani indywidualnie (kolumna 5, kolumna 6) identyfikowani są na podstawie zarejestrowa-
nego w kartotece ucznia orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie indywidualnego 
nauczania (na karcie Specjalne potrzeby w sekcji Orzeczenia), z uwzględnieniem okresu obowiązywania 
tego orzeczenia. 
Uczniowie realizujący indywidualny tok nauki (kolumna 7 i 8) oraz realizujący indywidualny program nauki 
(kolumna 9 i 10) wykazywani są w zestawieniu na podstawie wpisów w kartotece ucznia, na karcie Spe-
cjalne potrzeby, w sekcji Indywidualne traktowanie. 
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Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, 
zawodów lub specjalności (do U3.1) 

W przypadku występowania w jednej jednostce oddziałów różnego rodzaju lub różnych form nauki, to dla 
każdej grupy oddziałów tworzona jest oddzielna tabela. Osobne tabele generowane są również dla róż-
nych zawodów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.  

 

Dane do opisu specyfiki grupy oddziałów pobierane są z następujących miejsc: 

- związanie organizacyjne – z charakterystyki jednostki (moduł Administrowanie, widok Organi-
zacja szkoły/ Struktura szkoły, gałąź Jednostka sprawozdawcza/ [jednostka], sekcja Charak-
terystyka – pole Związanie) 
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- specyfika podstawowa i specyfika uzupełniająca – z charakterystyki oddziału (moduł Admini-
strowanie, widok Organizacja szkoły/ Oddziały, gałąź Oddziały bieżące/ [oddział], karta Cha-
rakterystyka – pola dotyczące specyfik), 

 

W przypadku zasadniczych szkół zawodowych i techników w opisie specyfiki oddziałów pojawia się para-
metr Zawód (profil, specjalność).  
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Pobierany jest on z kartoteki ucznia, karta Miejsce w szkole, sekcja Księga uczniów (KU) – pole Specjal-
ność. 

 

W kolumnach 4 i 5 wykazywani są Ci uczniowi, którzy dodatkowo w kartotece ucznia mają wpis o potrzebie 
kształcenia specjalnego (karta Specjalne potrzeby, sekcja Orzeczenia – pole Orzeczenie), przy czym 
uwzględniana jest ważność orzeczenia na dzień spisu. 

 

Nauczanie języka obcego w szkole jako obowiązkowego lub dodatkowego (do JO1) 

Zestawienie tworzone jest dla każdego języka nauczanego w szkole (oprócz języków mniejszości narodo-
wych i etnicznych lub języka regionalnego, które są wykazywane są w tabeli JMN1). 



 
UONET+. Jak gromadzić dane uczniów, aby wygenerowane dane do sprawozdania SIO były poprawne? 8/16 

 www.vulcan.edu.pl 

 

W zestawieniu nie są wykazywane oddziały zerowe funkcjonujące w szkole podstawowej.  

Informacja, jakich języków uczą się uczniowie i czy jest to przedmiot obowiązkowy czy dodatkowy, pobie-
rana jest z dzienników oddziałów (moduł Dziennik, widok Dziennik/ Dziennik oddziału/ [oddział], strona 
Uczniowie i przedmioty – oznaczenia komórek w kolumnach dotyczących języków obcych). 
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Liczba uczniów uczących się języka obcego (do JO2) 

 

Informacja, ilu języków uczy się uczeń, pobierana jest z dziennika oddziału (moduł Dziennik, widok Dzien-
nik/ Dziennik oddziału/ [oddział], strona Uczniowie i przedmioty – oznaczenia komórek w kolumnach 
dotyczących języków obcych). 

Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego (do 
JMN1) 

 

Dane do zestawienia pobierane są z dziennika oddziału (moduł Dziennik, widok Dziennik/ Dziennik od-
działu/ [oddział], strona Uczniowie i przedmioty – oznaczenia w kolumnach dotyczących języków mniej-
szości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego). 

Uczniowie według roku urodzenia, płci i miejsca zamieszkania (do U4a) 

 

Liczba uczniów z tej tabeli powinna być równa liczbie uczniów z tabel/tabeli U3.1. 
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Dane do zestawienia: rok urodzenia i miejsce zamieszkania ucznia pobierane są z kartotek uczniów – 
z karty Dane podstawowe, sekcje Dane osobowe i Dane adresowe, przy czym informacja o miejscu za-
mieszkania ucznia pobierana jest z adresu zamieszkania ucznia, a jeśli go brak – z adresu zameldowania, a 
jeśli też go brak – z adresu do korespondencji. 

Wprowadzając adres ucznia, należy korzystać z bazy TERYT w celu szczegółowego opisania miejsca 
zamieszkania (gmina, rodzaj gminy, powiat, województwo).  

 

Wielkości poszczególnych miejscowości pobierane są z rejestru miejscowości (Rejestry/ Miejscowości), 
z karty Wielkość miejscowości do SIO .  

 

Na karcie Wielkość miejscowości do SIO domyślnie pojawią się wszystkie miejscowości występujące 
w adresach uczniów. Dla każdej miejscowości należy zdefiniować wielkość.  
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Uczniowie z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego (do NP1) 

 

W zestawieniu wykazywani są Ci uczniowi, którzy w kartotece mają więcej niż jeden wpis o potrzebie 
kształcenia specjalnego (karta Specjalne potrzeby, sekcja Orzeczenia – pole Orzeczenie), przy czym 
uwzględniana jest ważność tych orzeczeń na dzień spisu. 

 

Jeśli w orzeczeniu wskazano występowanie u ucznia jednocześnie niepełnosprawności oraz niedosto-
sowania społecznego, to uczeń jest wykazywany zarówno w zestawieniu do tabeli NP2 jak i w zesta-
wieniu do tabeli NP2a. Przypadek taki nie oznacza jednak niepełnosprawności sprzężonej (z więcej niż 
jedną niepełnosprawnością), czyli nie jest wykazywany w zestawieniu do tabeli NP1. 
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Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej 
niepełnosprawności) (do NP2) 

 

W zestawieniu wykazywani są Ci uczniowi, którzy w kartotece mają jeden wpis (ważny na dzień spisu) 
o potrzebie kształcenia specjalnego (karta Specjalne potrzeby, sekcja Orzeczenia – pole Orzeczenie). 

W przypadku niepełnosprawności Przewlekle chorzy oraz Z zaburzeniami psychicznymi w tabeli wy-
kazywani są tylko uczniowie z orzeczeniami wydanymi przed dniem 15 lutego 2005 r. do czasu utraty 
ich ważności. 

W kolumnach 6 i 7 wykazywani są uczniowie/ dziewczęta, którzy dodatkowo mają ważne wpisy o potrze-
bie indywidualnego nauczania.  

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu 
niedostosowania społecznego (do NP2a) 
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W zestawieniu wykazywani są uczniowie, którzy w kartotece posiadają ważny wpis o potrzebie kształcenia 
specjalnego (karta Specjalne potrzeby, sekcja Orzeczenia – pole Orzeczenie).   

W kolumnach 6 i 7 wykazywani są uczniowie/dziewczęta, którzy dodatkowo mają ważne wpisy o potrzebie 
indywidualnego nauczania. 

Obowiązek szkolny (do OB2) 

Zestawienie generowane jest dla szkół podstawowych i gimnazjów.  

 

Dane do zestawienia pobierane są z kartotek uczniów (karta Miejsce w szkole, sekcja Obowiązek (KED) – 
wpis dotyczący bieżącego roku szkolnego). 
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Wypadki (do WYP6) 

 

Zakres wykazywanych wypadków zależy od spisu. I tak:  

- w spisie na 31 marca wykazywane są wypadki, które zdarzyły się od początku roku szkolnego 
do końca marca, 

- w spisie na 30 września wykazywane są wypadki, które miały miejsce w poprzednim roku szkol-
nym. 

Dane do zestawienia pobierane są z rejestru wypadków (widok Rejestry/ Rejestr wypadków – w przy-
padku zespołu szkół w drzewie danych należy wskazać szkołę).  
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Raporty dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  

Dzieci w przedszkolach według oddziałów (do U3.3) 

W przypadku występowania w szkole oddziałów różnego rodzaju to dla każdej grupy oddziałów tworzona 
jest oddzielna tabela. 

 

Dane do opisu specyfiki grupy oddziałów pobierane są z następujących miejsc: 

- związanie organizacyjne i niepełnosprawność dominująca – z charakterystyki jednostki (moduł 
Administrowanie, widok Organizacja szkoły/ Struktura szkoły, gałąź Jednostka sprawozdaw-
cza/ [jednostka], sekcja Charakterystyka – pole związanie) 

- specyfika podstawowa i specyfika uzupełniająca – z charakterystyki oddziału (moduł Admini-
strowanie, widok Organizacja szkoły/ Oddziały, gałąź Oddziały bieżące/ [oddział], karta Cha-
rakterystyka – pola dotyczące specyfik), 

Dzieci według roku urodzenia, płci i miejsca zamieszkania w przedszkolu (do U5a) 

Liczba dzieci wykazywana w tym zestawieniu powinna być równa liczbie dzieci wykazywanych w zestawie-
niu Dzieci w przedszkolach według oddziałów (do U3.3). 

Dane do zestawienia pobierane są kartotek dzieci (karta Dane podstawowe, sekcje Dane osobowe, Dane 
adresowe) oraz rejestru miejscowości (widok Rejestry/ Miejscowości – karta Wielkość miejscowości do 
SIO).  

Nauczanie języka obcego jako obowiązkowego lub dodatkowego w przedszkolu (do JO1) 
Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego w przedszkolu (do JMN1) 

W oddziałach przedszkolnych języki obce nauczane są jako przedmioty dodatkowe.  

Zestawienie tworzone jest dla każdego języka nauczanego w oddziałach przedszkolnych. W zestawieniach 
wykazujemy oddziały: 

- poza klasą „0” (czyli maluszki, maluchy, średniaki, starszaki), 

- „0” (oddziały o poziomie zero). 

Informacja, jakich języków uczą się dzieci pobierana jest z dziennika oddziału (moduł Dziennik, widok 
Dziennik/ Dziennik oddziału, karta Uczniowie i przedmioty – kolorowe podświetlenia komórek w kolum-
nach dotyczących języków obcych). 



 
UONET+.  16/16 

 www.vulcan.edu.pl 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (do OB1) 

W zestawieniu wykazywane są dzieci pięcio- i sześcioletnie, które zamieszkują w obwodzie szkoły, nieza-
leżnie od tego, czy spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na terenie gminy, czy też 
w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego poza terenem gminy. 

Dane do zestawienia pobierane są z kartotek dzieci (karta Miejsce w szkole, sekcja Obowiązek (KED) – 
wpis dotyczący bieżącego roku szkolnego). 

 

 


