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DANE ZBIORCZE 
W module Dane zbiorcze gromadzone są dane dotyczące warunków dydaktycznych, 

materialnych i finansowych szkoły/placówki oświatowej. 

Aby rozpocząć dodawanie danych zbiorczych w systemie SIO należy po zalogowaniu do 

aplikacji wejść w moduł Dane zbiorcze (przycisk w górnym menu).  

Po kliknięciu przycisk zmieni kolor na pomarańczowy, a w lewym panelu aplikacji zostanie 

wyświetlone menu z przyciskami Listy Operacji. Na środku ekranu pojawią się dostępne 

„ikony” dotyczące poszczególnych obszarów danych zbiorczych. 

 

Aby rozpocząć dodawanie danych, należy kliknąć w odpowiednią ikonę. Pojawi się widok 

formularza do uzupełnienia danych.  
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Warunki dydaktyczne, materialne i finansowe 

Powierzchnia gruntów 

W tym miejscu należy wykazać użytkowane powierzchnie gruntowe oraz tereny sportowe.  

Cały formularz mieści się na jednym ekranie. Do poruszania się po nim służy pasek 

przewijania strony widoczny po prawej stronie ekranu.  

Powierzchnia gruntów 

 

W tym obszarze należy określić powierzchnie posiadanych gruntów poprzez wybranie 

wszystkich rodzajów gruntów występujących w placówce. Z listy należy wybrać rodzaj 

gruntu, po czym określić jego powierzchnię w m2. Po wpisaniu powierzchni nieaktywny 

przycisk Dodaj stanie się aktywny. Użycie przycisku Dodaj spowoduje pojawienie się 

wybranego rodzaju gruntu wraz z powierzchnią w tabeli powyżej.  



5 

 

                                 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

 

Aby usunąć błędnie dodany rodzaj gruntu należy zaznaczyć wiersz do usunięcia (zmieni on 

kolor na niebieski). W tym momencie przycisk Usuń stanie się aktywny.  
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Tereny sportowe 

Tak samo jak w przypadku tabeli powierzchni gruntów również w terenach sportowych 

należy uzupełnić wszystkie istniejące w szkole/placówce obiekty sportowe, takie jak bieżnie, 

boiska do siatkówki, koszykówki, boiska wielozadaniowe, korty tenisowe itp. W tym 

przypadku należy podać szerokość i długość pola gry wybranych obiektów oraz ogólną 

powierzchnię. 

Należy również określić czy obiekty sportowe posiadają homologację związku sportowego 

(suwak poziomy, domyślnie ustawiony na nie).  

Po wypełnieniu wszystkich pól nieaktywny przycisk Dodaj stanie się aktywny. Użycie 

przycisku Dodaj spowoduje pojawienie się wybranego rodzaju obiektu sportowego wraz z 

długością, szerokością, powierzchnią i informacją o homologacji w tabeli powyżej.  

 Uwaga! W przypadku boisk uniwersalnych/wielozadaniowych należy taki obiekt wpisać tylko 

raz (nie należy go dzielić na części składowe, np. boisko do koszykówki, boisko do 

siatkówki). 

 

Także w przypadku obiektów sportowych można usunąć niepoprawnie wprowadzone 

informacje poprzez zaznaczenie wiersza w tabeli, a potem kliknięcie uaktywnionego 

przycisku Usuń. 
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Po wypełnieniu obu tabel należy zapisać formularz używając przycisku Zapisz. Program 

zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, z którego można od razu wysłać formularz 

do systemu centralnego. Można również pozostać w module Dane zbiorcze i wypełnić 

pozostałe formularze. 
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Pomieszczenia 

W tym formularzu należy wprowadzić informacje o wszystkich pomieszczeniach istniejących 

w placówce. Dane dotyczące pomieszczeń wykazuje się w formie zbiorczej – tzn. wybiera 

się rodzaj pomieszczenia, wprowadza ilość pomieszczeń tego samego rodzaju oraz ich 

łączną powierzchnię. 

Uwaga! Pozostałe pomieszczenia to wszystkie pomieszczenia nie ujęte w wykazie 

pomieszczeń w polu Rodzaj pomieszczenia. Będą to np. korytarze, pokoje, toalety itp. 

Pomieszczenia wielofunkcyjne to wszystkie pomieszczenia wykorzystywane do 

przeprowadzania różnego rodzaju zajęć, np. jedna sala wykorzystywana jest jako pracownia 

językowa i pracownia komputerowa. 

 
 
Po wprowadzeniu pomieszczenia należy w tabeli zaznaczyć ten wiersz i kliknąć przycisk 

Edytuj/Zobacz funkcję. Pojawi się nowe okno, w którym należy dokładniej określić funkcję 

tego pomieszczenia. 

Z listy Funkcja pomieszczenia należy wybrać dostępną dla danego pomieszczenia funkcję, 

po czym kliknąć przycisk Dodaj. Po wprowadzeniu funkcji dla tego rodzaju pomieszczenia, 

należy zamknąć okno poprzez kliknięcie przycisku Wyjście. 
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Uwaga! W przypadku pracowni szkolnej można wybrać tylko jedną funkcję pomieszczenia 

– tzn. jeśli w placówce występują pracownie językowe i komputerowe należy dwukrotnie 

wprowadzić rodzaj pomieszczenia: pracowania szkolna i wprowadzić jedną funkcję (za 

pierwszym razem: pracowania językowa, za drugim: pracownia komputerowa). 

W przypadku pomieszczeń wielofunkcyjnych należy dodać do listy funkcji przynajmniej 

dwie funkcje z pola Funkcja pomieszczenia. Można dwukrotnie wprowadzić ten rodzaj 

pomieszczeń jeśli funkcje określone w funkcji pomieszczenia będą się różnić. 

Można również wprowadzić dwukrotnie rodzaj pomieszczenia: pomieszczenie do 

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, przy czym funkcje tych pomieszczeń muszą 

być różne (np. basen i sala gimnastyczna). 

Także w tym formularzu można usuwać błędnie wpisane pomieszczenia, poprzez 

zaznaczenie wiersza oraz kliknięcie przycisku Usuń. 
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Po zakończeniu pracy w formularzu należy kliknąć przycisk Zapisz umieszczony w prawym 

dolnym rogu ekranu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można 

od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu 

Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie 

kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie 

należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk 

Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. 
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Wyposażenie 

W ramach tego obszaru danych zbiorczych należy wprowadzić dane dotyczące:  

 urządzeń rekreacyjno-sportowych; 

 pomocy dydaktycznych; 

 sprzętu diagnostycznego. 

Ze względu na to, iż cały formularz może nie być widoczny na ekranie, należy użyć paska 

przewijania strony widocznego po prawej stronie ekranu, aby zobaczyć wszystkie części 

formularza. 

Urządzenia rekreacyjno-sportowe 

W tej części formularza należy wykazać rodzaj i liczbę urządzeń rekreacyjno-sportowych 

dostępnych w szkole/placówce oświatowej, takich jak np. strzelnice, tory przeszkód, ścianki 

wspinaczkowe, itp.  

Rodzaje urządzeń możliwych do wykazania należy wybrać z listy rozwijanej znajdującej się 

poniżej tabeli.  

 

Aby wykazać urządzenia należy z listy rozwijanej wybrać odpowiedni rodzaj i w polu Liczba 

wpisać liczbę danego urządzenia. Po wypełnieniu tych pól wyszarzony przycisk Dodaj stanie 
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się aktywny. Użycie przycisku Dodaj spowoduje pojawienie się wybranego rodzaju urządzeń 

rekreacyjno-sportowych wraz z jego liczbą w tabeli powyżej.  

Uwaga, każde z urządzeń należy dodać kolejno, powtarzając powyższą operację! 
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Jeśli zdarzy się, że urządzenie zostało wprowadzone błędnie, można usunąć je z listy.  

W tym celu należy zaznaczyć je na liście w tabeli (kliknięcie w dany wiersz podświetli go na 

niebiesko). Przycisk Usuń stanie się aktywny. 
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Pomoce dydaktyczne 

Następną częścią formularza Wyposażenie są dane dotyczące pomocy dydaktycznych. 

Tutaj, podobnie jak powyżej należy wybrać interesujące użytkownika pozycje z listy 

rozwijanej i powtórzyć operacje opisane powyżej. W taki sam sposób jak powyżej można 

również usunąć daną pozycję z listy. 
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Sprzęt diagnostyczny 

Ostatnia część formularza opisuje sprzęt diagnostyczny, będący w użytkowaniu 

szkoły/placówki oświatowej. Dodawanie i usuwanie pozycji przebiega dokładnie tak samo jak 

w obu poprzednich przypadkach.  

 

Po zakończeniu wprowadzania danych do formularza i kliknięciu przycisku Zapisz, formularz 

zostanie zapisany w lokalnej bazie danych.  

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania 

odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie  

w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej 

kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz 

znajdzie się w zakładce Zakończone. 
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Komputery 

Do formularza należy wprowadzić dane o komputerach będących w posiadaniu szkoły oraz o 

rodzaju połączenia internetowego. 

 

Pierwsza część formularza przeznaczona jest do wprowadzenia zbiorczych danych 

o komputerach, które znajdują się w szkole lub placówce oświatowej. Dane wprowadzamy 

w poszczególne okna poprzez kliknięcie myszką w okno, do którego wprowadza się dane. 

Druga część formularza poświęcona jest połączeniu placówki z internetem. Dane w tej 

części formularza wprowadza się za pomocą rozwijalnych list, tak jak ma to miejsce w innych 

formularza modułu Dane zbiorcze. 

Po uzupełnieniu liczby i przeznaczenia komputerów oraz rodzaju dostępu do internetu należy 

formularz zapisać używając przycisku Zapisz w lewym dolnym rogu formularza. 
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Aby wysłać informacje o komputerach do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w 

zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym 

dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do 

wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie 

przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. 
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Biblioteka 

Do formularza należy wprowadzić zbiorczo dane o zasobach bibliotek znajdujących się w 

szkole lub placówce oświatowej. Należy również uzupełnić dane odnośnie liczby 

czytelników w danej kategorii wiekowej. Po uzupełnieniu danych w formularzu należy go 

zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. 
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Rb-28S 

Formularz jest przeznaczony do wprowadzenia kosztów prowadzenia szkół i placówek 

oświatowych.  

Wprowadzenie danych należy rozpocząć od określenia roku i kwartału wprowadzanego 

sprawozdania używając list rozwijalnych. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj rozdział. 

Po wprowadzeniu rozdziału należy kliknąć aktywny przycisk Dodaj paragraf. Zarówno 

rozdział jak i paragraf można wybrać posługując się rozwijalną listą lub wprowadzając 

odpowiednie numery z klawiatury. Ręcznie należy wprowadzić kwoty w oknach tabeli 

Plan (po zmianach) oraz Wydatki wykonane. 
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W ramach jednego rozdziału można wprowadzić wiele paragrafów używając przycisku Dodaj 

paragraf.  

 

Po dodaniu kolejnego rozdziału część przeznaczona do wprowadzania paragrafów stanie się 

pustą tabelą, do której należy dodać nowe paragrafy zgodnie z rozdziałem, do którego są 

wprowadzane.  

W przypadku potrzeby powrotu do danych wprowadzonych we wcześniejszych rozdziałach 

można do nich wrócić poprzez kliknięcie przycisku Edytuj rozdział w części tabeli 

przeznaczonej do wprowadzania rozdziałów.  
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W przypadku błędnego wprowadzenia rozdziału lub paragrafu można go usunąć z tabeli przy 

użyciu czerwonego krzyżyka znajdującego się po prawej stronie każdego rozdziału lub 

paragrafu. 

Formularz należy zapisać używając przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym 

rogu. 



23 

 

                                 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Pozostałe dane zbiorcze  

Dane o działalności SCHM 

Formularz jest aktywny tylko dla Szkolnych Schronisk Młodzieżowych. Dane należy 

wprowadzić z podziałem na dni i ilość dostępnych miejsc w tych dniach.  
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W przypadku błędnego wprowadzenia danych można je poprawić wprowadzając nowe 

wartości w okno lub klikając w czerwony krzyżyk widoczny na końcu wiersza. 
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Po wypełnieniu formularza należy go zapisać używając przycisku Zapisz, a następnie wysłać 

formularz przez Panel komunikacji do systemu centralnego. 
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MODYFIKACJA DANYCH 
W module Dane zbiorcze można modyfikować wszystkie formularze poprzez dodawanie 

i usuwanie wierszy w poszczególnych tabelach, zarówno przed wysłaniem jak i po wysłaniu 

formularza do systemu centralnego.  

Np. jeżeli w bibliotece została wykazana błędna liczba i powierzchnia, należy usunąć cały 

wiersz dotyczący biblioteki i ponownie wprowadzić bibliotekę z poprawnymi danymi, a 

następnie przejść do Panelu komunikacji i wysłać zmienione dane do Systemu 

Centralnego: 

 

 


