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Państwo 

Wójtowie Gmin, 

Burmistrzowie,  

Prezydenci Miast, 

Starostowie Powiatów, 

Marszałkowie Województw 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

zwracam się z prośbą o zweryfikowanie danych zgromadzonych 

w systemie informacji oświatowej, które będą wykorzystane do podziału 

kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 

w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. Dane dla danej 

jednostki samorządu terytorialnego zostały zamieszczone w strefie dla 

zalogowanych SIO w zakładce Raporty SIO2 rok 2019/2020. Proces 

weryfikacji jest niezwykle istotny, ponieważ od dokładności danych 

w sposób bezpośredni zależy wysokość dotacji.  

Wysokość dotacji w 2020 roku1 dla danej jednostki samorządu 

terytorialnego obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej na ucznia oraz 

liczby uczniów w wieku do lat 5 w placówkach wychowania 

przedszkolnego: 

1) prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,  

2) oraz dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest 

organem rejestrującym 

– ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według 

stanu na dzień 30 września 2019 roku, pomniejszonej w przypadku gmin 

o liczbę dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego. 

 

                                            
1 art. 53 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2203). 



 

 

Dotacja udzielana jest przez wojewodów, a minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału środków budżetu 

państwa przeznaczonych na dotacje dla poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego, informując o dokonanym podziale danego 

wojewodę, w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. 

 

Przekazując Państwu materiały do zweryfikowania, uprzejmie proszę 

o  dokonanie stosownej weryfikacji – w nieprzekraczalnym terminie 

do 24 stycznia 2020 r. 

 

Korekty w ramach weryfikacji dokonywane są w Systemie Informacji 

Oświatowej nie ma potrzeby przesyłania informacji o korekcie do MEN. 

 

W przypadku poprawności danych nie ma potrzeby przesyłania 

do MEN, żadnych informacji. 

 

Wszystkie dane wykazywane w tabelach SIO powinny odpowiadać 

stanowi faktycznemu w dniu 30 września 2019 r. Zmiana liczby uczniów, 

która nastąpiła po dniu sprawozdawczym, tj. po 30 września 2019 r., nie 

może być przedmiotem korekty. 

 

Wiek uczniów zamieszczony w raportach uwzględnia wiek 

rocznikowy. Przykładowo uczniowie urodzeni w miesiącach październik-

grudzień 2015 roku są przypisani do grupy dzieci w wieku 4 lat (razem 

z uczniami urodzonymi w miesiącach styczeń-wrzesień 2015 roku). 

Analogicznie są przypisywane dzieci urodzone w innych latach. 

 

Dane w raportach są codziennie aktualizowane w taki sposób, 

że korekty wprowadzone jednego dnia, następnego są już umieszczane 

w zaktualizowanych raportach. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 
Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

Do wiadomości: 

Kuratorzy Oświaty 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 


