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Wstęp  

Aplikacja zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej przewiduje potrzebę dokonywania 
zmian w placówkach nadzorowanych przez np. JST. Program umożliwia wprowadzenie takich 
zmian poprzez użycie funkcji Modyfikuj . 

Jeśli szkoła/placówka jest już zarejestrowana, a jej formularz rejestracyjny znajduje się w Panelu 
komunikacji  w zakładce Zakończone , edycji danych można dokonać poprzez zaznaczenie wiersza 
na Liście podmiotów (podświetli się na niebiesko), a następnie kliknięcie przycisku Podgl ąd 
szczegółów:  
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Modyfikuj 
Po kliknięciu przycisku Podgl ąd szczegółów zostanie wyświetlone okno z podstawowymi 
informacjami o szkole/placówce oświatowej. 

Przycisk Modyfikuj  jest podstawową formą edycji danych ^ przetworzonych przez system centralny, 
czyli danych szkół/placówek już zarejestrowanych w RSPO. 

 

Korzystając z tej funkcji można edytować takie dane jak: 

− Rodzaj placówki (z wyłączeniem jednostek złożonych) 
− Nazwa 
− Nazwa skrócona 
− NIP 
− Imię i nazwisko dyrektora 
− Data założenia 
− Data rozpoczęcia działalności 
− Data wyłączenia z zespołu (jeśli w zespole) 
− Data włączenia do zespołu (jeśli w zespole) 
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− Podmiot nadrzędny 
− Oznaczenie czy jest intranet 
− Przewidywana liczba pracowników 
− Dane adresowe - wszystkie dane adresu podstawowego i korespondencyjnego 
− Dane teleadresowe - dane dla adresu podstawowego i korespondencyjnego 
− Dane osoby do kontaktu GUS - telefon 
− Dane osoby do kontaktu GUS - email 
− Etapy edukacyjne 
− Zawody szkoły 
− Obwody szkoły 

 
Każda zmiana dokonana w danych szkoły/placówki wymaga zapisania za pomocą przycisku Zapisz  
i przejścia do Panelu komunikacji  w celu wysłania zmian do Systemu Centralnego.  
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Modyfikuj z powodu bł ędu 
Użycie tej funkcji pozwoli na całkowitą modyfikację wprowadzonych danych, z wyjątkiem numeru 
REGON. 

 

 

 

 

Funkcja ta została stworzona tylko w celu umożliwienia poprawnego zarejestrowania placówek, 
które zostały już przetworzone przez GUS i System Centralny pomimo ich błędnego wprowadzenia 
do RSPO. 

 

Uwaga!  Zmiany danych szkoły/placówki za pomocą tej funkcji można 
dokonać tylko jeśli szkoła nie wprowadziła opisu placówki (tzw. 
specyfiki)  i nie wysłała go do systemu centralnego  
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Uruchomienie tej funkcji spowoduje wyświetlenie informacji, że zostaną usunięte niektóre dane, 
nawet jeśli nic nie zostanie zmienione. Należy pamiętać aby na nowo wprowadzić zawody lub etapy 
edukacji – w zależności od placówki. 

 

Podstawą różnicą między funkcją Modyfikuj,  a funkcją Modyfikuj z powodu bł ędu  jest możliwość 
zmiany wszystkich danych o placówce – aktywne są wszystkie listy wyboru danych  
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W funkcji tej również niektóre listy są powiększone o dodatkowe możliwości – np. w liście rozwijanej 
Rodzaj , dodatkowo jest możliwość wybrania jednostki zło żonej .  

Należy pamiętać, aby przed zapisaniem danych w tym formularzu upewnić się, że etapy edukacji 
lub zawody zostały uzupełnione. W przeciwnym przypadku aplikacja przypomni o potrzebie ich 
uzupełnienia następującym komunikatem: 

 

Po zapisaniu formularza, należy zmiany wysłać do Systemu Centralnego poprzez Panel 
komunikacji  i przyciski Wyślij/Sprawd ź status , aż formularz znajdzie się w zakładce Zakończone . 

 

Modyfikacja z powodu błędu Modyfikacja 


