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Idea integracji danych

• Kompletne i aktualne dane w SIO i SIOEO

• Dane wprowadzane tylko raz
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Zgłoszenie szkoły
i nadawanie numerów identyfikacyjnych 

• Rejestracja szkół w RSPO.

• Numery identyfikacyjne będą 
nadawane w SIOEO i pobierane
z SIOEO przez okręgowe komisje 
egzaminacyjne.



Założenie konta 
dyrektora szkoły 

(podmiotu)
w SIO



Film
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Logowanie w SIO



Zgłoszenie uczniów do egzaminu

w SIO
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Ścieżka do zgłoszenia uczniów do egzaminu

Strona SIO         Instrukcje techniczne        Uczniowie        Szkoła

Grupowe zgłoszenie do egzaminu
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System Informatyczny Obsługi 
Egzaminów Ogólnokształcących

SIOEO
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I. Logowanie do SIOEO

• Używamy tego samego loginu i hasła jak do SIO

• Przeglądarki
• Chrome

• Mozilla Firefox
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Adres strony SIOEO zostanie 
podany 5 listopada

na stronie internetowej OKE
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Wybór podmiotu i wybór sesji
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Komunikaty
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Materiały
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Strona startowa SIOEO
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Filmy z SIOEO/Wyjasnienie ikon.mp4
Filmy z SIOEO/Wyjasnienie ikon.mp4


Strona startowa SIOEO
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Liczba zgłoszonych sal Liczba zgłoszonych oddziałów

Liczba egzaminów, którym 
przypisano salę

Liczba egzaminów
bez przypisanej sali

Liczba zgłoszonych zdających Liczba zdających z dostosowaniem

Liczba zdających z deklaracjami Liczba zdających bez deklaracji



Podmiot      Dane podmiotu

• DANE Z SIO

• DANE EGZAMINACYJNE (adres egzaminu i dystrybucji materiałów)
• Sprawdzenie danych

• Aktualizacja danych

• STRUKTURA PODMIOTU

• Sale egzaminacyjne



Podmiot. Dane z SIO
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Podmiot. Dane egzaminacyjne 
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Filmy ITSS/Aktualizacja danych egzaminacyjnych.mp4
Filmy ITSS/Aktualizacja danych egzaminacyjnych.mp4


Podmiot. Struktura podmiotu
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Podmiot      Sale 
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Filmy ITSS/Wprowadzanie sal egzaminacyjnych.mp4
Filmy ITSS/Wprowadzanie sal egzaminacyjnych.mp4
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Definiowanie oddziałów (1)
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Definiowanie oddziałów (2)



Wykaz uczniów. Dane uczniów (SIO)

• Imię (imiona) i nazwisko

• PESEL, a w przypadku braku PESEL-u – seria i numer paszportu lub 
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

• Data i miejsce urodzenia

• Płeć

• Oznaczenie oddziału
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3. Zdający. Zgłaszanie zdających w oddziałach*
• Dodawanie:

• oddziałów
• danych osobowych zdających (import z SIO lub wpisanie ręcznie)
• numerów z dziennika
• deklaracji o zdawanych egzaminach

• informacji o języku obcym nowożytnym
• Informacji o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w 

języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym
• dostosowań:

• typu arkusza
• sposobu dostosowania warunków egzaminu - mających wpływ na zamówienie i bez wpływu na 

zamówienie

*Możliwość zbiorczego dodawania zdających, deklaracji, numerów sal     
egzaminacyjnych
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Import zdających
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Filmy z SIOEO/Import zdających.mp4
Filmy z SIOEO/Import zdających.mp4


Dodawanie numerów z dziennika (1)
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Dodawanie numerów z dziennika (2)
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Dodawanie numerów z dziennika (3)
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FILTR



Dodawanie numerów z dziennika (4)
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Dodawanie numerów z dziennika (5)
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Dodawanie numerów z dziennika (6)
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Dodanie pojedynczego zdającego (1)
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Dodanie pojedynczego zdającego (2)
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Dodanie pojedynczego zdającego (3)
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Usuwanie oddziałów i uczniów (1)
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Usuwanie oddziałów i uczniów (2)

47



Usuwanie oddziałów i zdających (3)
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Zaznaczanie grupowe uczniów
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Brak powodu usunięcia ucznia
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Ekran po usunięciu oddziału
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Przeniesienie ucznia (1)
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Przeniesienie ucznia (2)
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Przeniesienie ucznia (3)
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Przeniesienie ucznia (4)
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Dodanie deklaracji dla pojedynczego zdającego (1)
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Dodanie deklaracji dla pojedynczego zdającego (Karta zd.)
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Dodanie deklaracji dla pojedynczego zdającego (2)
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Dodanie deklaracji dla pojedynczego zdającego (4)
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Grupowe dodawanie deklaracji (1)
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Grupowe dodawanie deklaracji (2)
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Ekran po grupowym dodaniu deklaracji (3)
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Dostosowania
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Tablica dostosowań w danych zdającego
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Ikony dostosowań na liście uczniów
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4. Organizacja egzaminu. Wydruki
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5. Wnioski

• Wniosek o zwolnienie zdającego z egzaminu

• Wniosek o szczególne dostosowanie formy i warunków egzaminu

• Wniosek o przeniesienie zdającego do innej szkoły

• Wniosek o skierowanie zdającego do innej szkoły
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Zrzuty ekranów/Zwolnienie ucznia.mp4
Zrzuty ekranów/Zwolnienie ucznia.mp4


Filmy 
Adres kanału na YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UC3o_UTAJsooZ_IE68v3vB_A 

Filmy 

• Aktualizacja danych egzaminacyjnych https://youtu.be/i-Eo3gmyt5E 

• Dodawanie oddziału https://youtu.be/_m8759en2qg 

• Wprowadzanie danych osobowych spoza SIO https://youtu.be/tenjBq6TEMw 

• Wprowadzanie numerów sal egzaminacyjnych https://youtu.be/cgTWf-td_Zg 

• Dodawanie deklaracji o zdawanych egzaminach https://youtu.be/RAzh503QNtQ 
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Przekazanie danych zdających do egzaminu ósmoklasistyPrzekazanie danych szkoły do egzaminu ósmoklasisty



Spis instrukcji

• Panel podmiotu
• Instrukcja logowania użytkownika
• Instrukcja aktualizacji danych egzaminacyjnych
• Instrukcja wprowadzania numerów sal egzam.
• Instrukcja dodawania oddziału
• Import danych osobowych z SIO
• Instrukcja dodawania danych zdających
• Instrukcja aktualizacji danych zdających
• Instrukcja dodawania deklaracji
• Instrukcja dodawania dostosowań
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Podsumowanie

• 5 listopada nastąpi uruchomienie systemu
• Pobranie danych o uczniach z SIO i wprowadzenie ich do SIOEO

• Grupowe dodawanie danych w SIOEO

• Pomoc we wprowadzaniu danych
• Instrukcje

• Filmy instruktażowe

• Helpdesk – formularz
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Dziękuję za uwagę
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