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:
Jak w praktyce wdrożyć nowy system informacji oświatowej w szkołach i placówkach
oświatowych?

Terminy i miejsce:
Program
1.
2.
3.
4.
5.

Cel i zakres zmian wprowadzonych nową ustawą o systemie informacji oświatowej.
Nowa struktura systemu informacji oświatowej.
Kto i na jakich zasadach będzie miał dostęp do bazy danych SIO?
Funkcjonowanie systemu informacji oświatowej w okresie przejściowym od 1 sierpnia 2012r. do 1 marca 2014 r.
Procedura udzielania upoważnień przez jednostki samorządu terytorialnego do dostępu do nowego SIO dla szkół i
placówek oświatowych w praktyce:
instalacja aplikacji modernizowanego SIO,
sporządzanie elektronicznych wniosków o upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO dla dyrektora i
pracownika szkoły lub placówki,
logowanie do aplikacji modernizowanego SIO i praca w jej środowisku.
Praktyczne tworzenie lokalnej bazy danych SIO w szkole lub placówce oświatowej:
zakładanie i napełnianie zbioru danych dziedzinowych o szkole lub placówce oświatowej,
zakładanie i napełnianie zbioru danych identyfikacyjnych i zbioru danych dziedzinowych o uczniach,
zakładanie i napełnianie zbioru danych identyfikacyjnych i zbioru danych dziedzinowych o
nauczycielach.
Zmodernizowany SIO jako narzędzie służące kontroli realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki.
Jak będzie przebiegało przekazywanie danych do bazy danych SIO, czyli praktyczna strona
komunikacji lokalnej bazy danych SIO z bazą centralną.
Przechowywanie danych w lokalnych bazach danych SIO.  Jak prawidłowo zorganizować i
zabezpieczyć bazę w szkole lub placówce?
Odpowiedzialność spoczywająca na administratorze lokalnej bazy danych SIO  praktyczne
zastosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Prelegenci
Jacek Brzeziński
tworzący administrację oświatową w Powiecie Zgierskim i od kilkunastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla
wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów z
Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP i
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa
oświatowego w praktyce.
Kontakt w sprawie szkolenia:

