
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym roz-
porzàdzeniem stosuje si´ przepisy rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca
2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pra-
cowników nieb´dàcych cz∏onkami korpusu
s∏u˝by cywilnej zatrudnionych w urz´dach ad-
ministracji rzàdowej i pracowników innych
jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 1633 i Nr 164,
poz. 1715).”;

2) w § 2:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dla pracowników Centrum, o których mo-
wa w ust. 1, tworzy si´ fundusz premiowy
w ramach posiadanych Êrodków na wyna-

grodzenia. WysokoÊç funduszu premiowe-
go oraz warunki przyznawania premii usta-
la Prezes Centrum.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do ustalania wynagrodzeƒ pracowników za-
trudnionych na stanowiskach niewymienio-
nych w za∏àczniku do rozporzàdzenia majà
zastosowanie odpowiednio tabele XVI i XVII
zawarte w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdze-
nia, o którym mowa w § 1 ust. 2.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu danych w bazach danych oÊwiatowych, zakresu danych identyfikujàcych
podmioty prowadzàce bazy danych oÊwiatowych, terminów przekazywania danych mi´dzy bazami danych

oÊwiatowych oraz wzorów wydruków zestawieƒ zbiorczych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 lute-
go 2004 r. o systemie informacji oÊwiatowej (Dz. U.
Nr 49, poz. 463) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
19 lutego 2004 r. o systemie informacji oÊwiato-
wej;

2) ustawie o systemie oÊwiaty — nale˝y przez to ro-
zumieç ustaw´ z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i
Nr 273, poz. 2703);

3) Karcie Nauczyciela — nale˝y przez to rozumieç
ustaw´ z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póên.
zm.2)).

§ 2. Zbiór danych o powierzchni nieruchomoÊci
gruntowej i obiektach budowlanych pozostajàcych
w dyspozycji szko∏y lub placówki oÊwiatowej zawiera
dane o:

1) ∏àcznej powierzchni nieruchomoÊci gruntowej;

2) powierzchni terenów sportowych z wyszczególnie-
niem liczby i powierzchni: 

a) boisk do siatkówki,

b) boisk do siatkówki pla˝owej,

c) boisk do koszykówki,

d) boisk do pi∏ki r´cznej,

e) kortów tenisowych,

f) boisk do pi∏ki no˝nej,

g) boisk do hokeja na trawie,

h) bie˝ni prostej,

i) bie˝ni okólnej,

j) skoczni,

k) rzutni,

l) innych urzàdzeƒ sportowych;

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.



3) powierzchni terenów zielonych;

4) powierzchni placu zabaw dla dzieci;

5) liczbie i rodzaju urzàdzeƒ rekreacyjno-sportowych:

a) Êcianek wspinaczkowych,

b) strzelnic,

c) torów przeszkód,

d) urzàdzeƒ dla sportów wrotkarskich,

e) innych.

§ 3. Zbiór danych o liczbie, rodzaju i powierzchni
pomieszczeƒ szko∏y lub placówki oÊwiatowej zawiera
dane o: 

1) liczbie i powierzchni sal lekcyjnych, pracowni szkol-
nych, pracowni w placówkach oÊwiatowo-wycho-
wawczych, z wyszczególnieniem liczby i powierzch-
ni pracowni komputerowych oraz j´zykowych;

2) liczbie pracowni do prowadzenia praktycznej nauki
zawodu w zawodach, okreÊlonych w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego, w warszta-
tach szkolnych, placówkach kszta∏cenia ustawicz-
nego, placówkach kszta∏cenia praktycznego oraz
oÊrodkach dokszta∏cania i doskonalenia zawodo-
wego;

3) liczbie i powierzchni pomieszczeƒ zajmowanych
przez Êwietlic´ szkolnà;

4) liczbie i powierzchni pomieszczeƒ do prowadzenia
zaj´ç wychowania fizycznego:

a) hal sportowych o wymiarach nie mniejszych ni˝
36 m x 18 m albo o powierzchni nie mniejszej
ni˝ 648 m2,

b) sal gimnastycznych o wymiarach mniejszych
ni˝ 36 m x 18 m do 24 m x 12 m albo o po-
wierzchni mniejszej ni˝ 648 m2 i równej lub
wi´kszej ni˝ 288 m2,

c) sal gimnastycznych o wymiarach mniejszych
ni˝ 24 m x 12 m do 20 m x 10 m albo o po-
wierzchni mniejszej ni˝ 288 m2 i równej lub
wi´kszej ni˝ 200 m2,

d) basenów olimpijskich o wymiarach 50 m x 25 m
albo o powierzchni równej lub wi´kszej ni˝
1250 m2, 

e) basenów p∏ywackich typu sportowego o wy-
miarach 25 m x 16 m albo o powierzchni równej
lub wi´kszej ni˝ 400 m2 i mniejszej ni˝ 1 250 m2,

f) basenów p∏ywackich o wymiarach 25 m x 12,5 m
albo o powierzchni równej lub wi´kszej ni˝
312,5 m2 i mniejszej ni˝ 400 m2,

g) basenów szkoleniowo-rekreacyjnych o wymia-
rach 16,67 m x 8,5 m albo o powierzchni równej
lub wi´kszej ni˝ 141,7 m2 i mniejszej ni˝
312,5 m2;

5) liczbie i powierzchni pomieszczeƒ zajmowanych
przez bibliotek´ szkolnà i bibliotek´ pedagogicznà;

6) liczbie:

a) szkolnych gabinetów lekarskich,

b) szkolnych gabinetów stomatologicznych,

c) gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej;

7) prowadzeniu kuchni i sto∏ówki;

8) liczbie miejsc w:

a) internacie,

b) bursie,

c) przedszkolu, 

d) specjalnym oÊrodku szkolno-wychowawczym,

e) specjalnym oÊrodku wychowawczym, 

f) oÊrodku rewalidacyjno-wychowawczym,

g) m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym,

h) m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii,

i) szkolnym schronisku m∏odzie˝owym,

j) domu wczasów dzieci´cych. 

§ 4. Zbiór danych o wyposa˝eniu szko∏y lub pla-
cówki oÊwiatowej zawiera dane o liczbie:

1) komputerów, z wyszczególnieniem liczby kompu-
terów z dost´pem do internetu oraz z szerokopa-
smowym dost´pem do internetu:

a) do u˝ytku uczniów, s∏uchaczy i wychowanków:
— w pracowniach komputerowych,
— w bibliotece,

b) pozosta∏ych;

2) grafoskopów (rzutników pisma);

3) diaskopów (rzutników przeêroczy);

4) kamer wideo;

5) magnetofonów stereofonicznych do nagraƒ z mi-
krofonem stereofonicznym;

6) magnetofonów przenoÊnych do nauki j´zyków ob-
cych z mo˝liwoÊcià pod∏àczenia kilku par s∏ucha-
wek;

7) odtwarzaczy DVD;

8) magnetowidów;

9) telewizorów o przekàtnej ekranu co najmniej 28”;

10) wideoprojektorów;

11) kserografów;

12) znajdujàcych si´ w bibliotece szkolnej:

a) ksià˝ek,

b) ksià˝ek i innych materia∏ów dydaktycznych na-
granych na kasety audio,
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c) materia∏ów dydaktycznych nagranych na kasety
wideo,

d) materia∏ów dydaktycznych na noÊnikach elek-
tronicznych;

13) prenumerowanych tytu∏ów dzienników i czaso-
pism.

§ 5. Zbiór danych o kosztach prowadzenia szko∏y
zawiera dane o kosztach ogó∏em oraz o wysokoÊci:

1) wydatków majàtkowych;

2) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
w tym na wynagrodzenia nauczycieli;

3) wydatków na remonty;

4) zobowiàzaƒ.

§ 6. Zbiór danych o liczbie uczniów, s∏uchaczy, wy-
chowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku
szkolnego zawiera dane o:

1) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków we-
d∏ug:

a) p∏ci,

b) roku urodzenia,

c) typów lub rodzajów szkó∏ i placówek oÊwiato-
wych, 

d) klas,

e) rodzajów oddzia∏ów, do których ucz´szczajà:

— ogólnodost´pnych,

— integracyjnych,

— specjalnych,

— przysposabiajàcych do pracy,

— specjalnych przysposabiajàcych do pracy,

— wyrównawczych,

— terapeutycznych,

— dwuj´zycznych w gimnazjum lub liceum
ogólnokszta∏càcym,

— dwuj´zycznych dla mniejszoÊci narodowej,

— z j´zykiem nauczania mniejszoÊci narodowej
lub grupy etnicznej,

— z dodatkowà naukà j´zyka mniejszoÊci naro-
dowej lub grupy etnicznej,

— sportowych,

— mistrzostwa sportowego,

— o charakterze eksperymentalnym,

— realizujàcych program „Mi´dzynarodowej
Matury”,

— wielozawodowych,

f) profili kszta∏cenia zawodowego w liceach tech-
nicznych i profili kszta∏cenia ogólnozawodowe-
go w liceach profilowanych,

g) zawodów, okreÊlonych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego, w szko∏ach i placów-
kach oÊwiatowych prowadzàcych kszta∏cenie
zawodowe,

h) zawodów, specjalnoÊci i specjalizacji kszta∏ce-
nia w szko∏ach artystycznych,

i) specjalnoÊci kszta∏cenia w nauczycielskich kole-
giach j´zyków obcych:

— j´zyk angielski,

— j´zyk francuski,

— j´zyk hiszpaƒski,

— j´zyk niemiecki,

— j´zyk w∏oski,

— j´zyk rosyjski z j´zykiem angielskim,

j) specjalnoÊci kszta∏cenia w kolegiach nauczyciel-
skich:

— pedagogika opiekuƒczo-wychowawcza,

— pedagogika opiekuƒczo-wychowawcza z te-
rapià pedagogicznà,

— pedagogika resocjalizacyjna,

— resocjalizacja z wychowaniem fizycznym,

— pedagogika resocjalizacyjna z elementami
profilaktyki,

— pedagogika rewalidacyjna w zakresie oligo-
frenopedagogiki,

— pedagogika rewalidacyjna w zakresie peda-
gogiki terapeutycznej,

— pedagogika specjalna,

— pedagogika specjalna — oligofrenopedago-
gika,

— pedagogika specjalna — rewalidacyjna,

— pedagogika specjalna z edukacjà informa-
tycznà,

— pedagogika spo∏eczna,

— pedagogika terapeutyczna i integracyjna,

— pedagogika wczesnoszkolna, 

— pedagogika wczesnoszkolna i integracyjna,

— pedagogika wieku dzieci´cego,

— pedagogika z wychowaniem fizycznym
i zdrowotnym,

— wychowanie przedszkolne,

— nauczanie poczàtkowe z muzykà,

— nauczanie poczàtkowe, kszta∏cenie zintegro-
wane,

— nauczanie poczàtkowe z wychowaniem
przedszkolnym,

— nauczanie poczàtkowe z rozszerzonym pro-
gramem j´zyka angielskiego,

— edukacja wczesnoszkolna z muzykà, 

— edukacja wczesnoszkolna z plastykà,

— edukacja wczesna i przedszkolna,
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— edukacja wczesna i technika,

— edukacja wczesna i przyroda,

— edukacja wczesna i sztuka,

— sztuka, edukacja artystyczna,

— matematyka,

— matematyka z informatykà,

— informatyka,

— j´zyk polski,

— j´zyk polski z historià,

— j´zyk polski z muzykà,

— j´zyk polski z plastykà,

— wychowanie fizyczne,

— wychowanie fizyczne z informatykà,

— wychowanie fizyczne i zdrowotne,

— inna,

k) specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikajà-
cych z opinii lub orzeczeƒ, o których mowa
w art. 71b ust. 3—3b ustawy o systemie oÊwia-
ty:

— niewidomych,

— s∏abo widzàcych,

— nies∏yszàcych,

— s∏abo s∏yszàcych,

— z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu lek-
kim,

— z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym,

— z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu g∏´-
bokim, 

— z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà,

— z niepe∏nosprawnoÊciami sprz´˝onymi,

— niedostosowanych spo∏ecznie,

— zagro˝onych niedostosowaniem spo∏ecz-
nym,

— zagro˝onych uzale˝nieniem,

— z zaburzeniami zachowania,

— z autyzmem,

— przewlekle chorych,

— z zaburzeniami psychicznymi,

l) wyników klasyfikowania i promowania:

— promowanych wed∏ug stanu na koniec po-
przedniego roku szkolnego,

— pozostawionych w tej samej klasie wed∏ug
stanu na koniec poprzedniego roku szkolnego,

— powtarzajàcych klas´ w bie˝àcym roku szkol-
nym,

m) spe∏niania obowiàzku rocznego przygotowania
przedszkolnego:

— w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej,

— poza przedszkolem lub oddzia∏em przed-
szkolnym za zgodà dyrektora szko∏y,

— przez udzia∏ w zaj´ciach rewalidacyjno-wy-
chowawczych,

n) przyczyn niespe∏niania obowiàzku rocznego
przygotowania przedszkolnego:

— z powodu wczeÊniejszego przyj´cia do szko-
∏y podstawowej,

— z innej przyczyny,

o) spe∏niania obowiàzku szkolnego:

— w szkole, w obwodzie której uczeƒ mieszka,

— w innej szkole,

— poza szko∏à za zgodà dyrektora szko∏y,

— przez udzia∏ w zaj´ciach rewalidacyjno-wy-
chowawczych,

p) przyczyn niespe∏niania obowiàzku szkolnego:

— z powodu odroczenia,

— z innej przyczyny,

q) rodzaju miejscowoÊci, w której zamieszkujà:

— wieÊ,

— miasto do 5 tys. mieszkaƒców,

— miasto powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców,

r) odleg∏oÊci miejsca zamieszkania od przedszkola
lub szko∏y dzieci obowiàzanych do odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego, z wy-
szczególnieniem liczby dzieci, zamieszka∏ych
w odleg∏oÊci wi´kszej ni˝ 3 km,

s) odleg∏oÊci miejsca zamieszkania od szko∏y
uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjów
o ustalonych obwodach:

— uczniów klas I—IV szko∏y podstawowej, za-
mieszka∏ych w odleg∏oÊci od 3 km do 5 km
od szko∏y,

— uczniów klas V i VI szko∏y podstawowej oraz
uczniów gimnazjum, zamieszka∏ych w odle-
g∏oÊci od 4 km do 5 km od szko∏y,

— uczniów zamieszka∏ych w odleg∏oÊci wi´k-
szej ni˝ 5 km do 10 km od szko∏y,

— uczniów zamieszka∏ych w odleg∏oÊci wi´k-
szej ni˝ 10 km od szko∏y;

2) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków:

a) obj´tych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

b) którym przed∏u˝ono okres nauki na etapie edu-
kacyjnym,

c) indywidualnie nauczanych, z wyszczególnie-
niem liczby uczniów posiadajàcych orzeczenie
o potrzebie kszta∏cenia specjalnego,

d) realizujàcych indywidualny tok nauki,

e) realizujàcych indywidualny program nauki,

f) zespo∏ów pozalekcyjnych zaj´ç wychowaw-
czych w szko∏ach przy zak∏adach opieki zdro-
wotnej i zak∏adach lecznictwa uzdrowiskowego;
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3) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków uczest-
niczàcych w zaj´ciach:

a) rewalidacyjno-wychowawczych,

b) rewalidacyjnych,

c) dydaktyczno-wyrównawczych,

d) specjalistycznych:

— korekcyjno-kompensacyjnych,

— logopedycznych,

— socjoterapeutycznych,

— innych o charakterze terapeutycznym,

e) psychoedukacyjnych,

f) grupowych zwiàzanych z wyborem kierunku
kszta∏cenia i zawodu,

g) praktycznej nauki zawodu w formie praktyk za-
wodowych lub zaj´ç praktycznych prowadzo-
nych:

— w warsztatach szkolnych,

— w pracowniach szkolnych i szkolnych gospo-
darstwach pomocniczych,

— w placówkach kszta∏cenia ustawicznego
i placówkach kszta∏cenia praktycznego,

— u pracodawców i w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych,

h) nauki j´zyka obcego jako obowiàzkowego i jako
dodatkowego:

— angielskiego,

— francuskiego,

— hiszpaƒskiego,

— ∏aciƒskiego,

— niemieckiego, 

— rosyjskiego,

— w∏oskiego,

— innego,

i) nauki j´zyka mniejszoÊci narodowej lub grupy
etnicznej:

— bia∏oruskiego,

— czeskiego,

— greckiego,

— hebrajskiego,

— kaszubskiego,

— litewskiego,

— ∏emkowskiego,

— niemieckiego,

— ormiaƒskiego

— s∏owackiego,

— ukraiƒskiego,

— innego,

j) edukacyjnych dodatkowych organizowanych
dla uczniów pochodzenia romskiego,

k) Êwietlicy szkolnej,

l) pozalekcyjnych i pozaszkolnych, o charakterze:

— informatycznym,

— technicznym,

— przedmiotowym,

— artystycznym,

— sportowym, 

— turystyczno-krajoznawczym,

— innym;

4) liczbie uczniów i s∏uchaczy b´dàcych uczestnikami
nast´pujàcych pozaszkolnych form doskonalenia
i dokszta∏cania, prowadzonych w placówkach
kszta∏cenia ustawicznego, placówkach kszta∏cenia
praktycznego oraz oÊrodkach dokszta∏cania i do-
skonalenia zawodowego:

a) kursów j´zyka:

— angielskiego, 

— francuskiego,

— niemieckiego, 

— w∏oskiego, 

— hiszpaƒskiego,

— rosyjskiego,

— innego,

b) kursów z zakresu informatyki i technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych,

c) przyuczajàcych do zawodu,

d) doskonalàcych w zawodzie,

e) bezpieczeƒstwa i higieny pracy,

f) przygotowujàcych do uzyskania uprawnieƒ za-
wodowych,

g) przygotowujàcych do egzaminów eksternistycz-
nych,

h) przygotowujàcych do egzaminów wst´pnych
do szkó∏ wy˝szych,

i) pedagogicznych dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu,

j) przygotowujàcych do egzaminów kwalifikacyj-
nych na tytu∏ zawodowy,

k) kursów zawodowych, których wyniki zaliczane
sà przy podejmowaniu nauki w szkole dla doro-
s∏ych prowadzàcej kszta∏cenie zawodowe,

l) kursów zawodowych potwierdzajàcych posia-
danie okreÊlonych kwalifikacji zawodowych,

m) innych kursów,

n) innych form pozaszkolnych;
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5) liczbie absolwentów z poprzedniego roku szkolne-
go wed∏ug:

a) p∏ci,

b) roku urodzenia,

c) rodzaju miejscowoÊci, w której zamieszkujà:

— wieÊ,

— miasto do 5 tys. mieszkaƒców,

— miasto powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców,

d) profili kszta∏cenia zawodowego w liceach tech-
nicznych i profili kszta∏cenia ogólnozawodowe-
go w liceach profilowanych,

e) zawodów, okreÊlonych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego, w szko∏ach prowa-
dzàcych kszta∏cenie zawodowe,

f) zawodów, specjalnoÊci i specjalizacji kszta∏cenia
w szko∏ach artystycznych,

g) specjalnoÊci kszta∏cenia, wymienionych w pkt 1
lit. i, w nauczycielskich kolegiach j´zyków ob-
cych,

h) specjalnoÊci kszta∏cenia, wymienionych w pkt 1
lit. j, w kolegiach nauczycielskich; 

6) liczbie absolwentów z poprzedniego roku szkolne-
go, którzy:

a) przystàpili do egzaminu dojrza∏oÊci,

b) zdali egzamin dojrza∏oÊci, z wyszczególnieniem
liczby absolwentów posiadajàcych orzeczenie
o potrzebie kszta∏cenia specjalnego,

c) przystàpili do egzaminu maturalnego,

d) zdali egzamin maturalny, z wyszczególnieniem
liczby absolwentów posiadajàcych orzeczenie
o potrzebie kszta∏cenia specjalnego,

e) przystàpili do egzaminu z nauki zawodu lub eg-
zaminu z przygotowania zawodowego,

f) zdali egzamin z nauki zawodu lub egzamin
z przygotowania zawodowego, z wyszczegól-
nieniem liczby absolwentów posiadajàcych
orzeczenie o potrzebie kszta∏cenia specjalnego,

g) przystàpili do egzaminu potwierdzajàcego kwa-
lifikacje zawodowe,

h) zdali egzamin potwierdzajàcy kwalifikacje za-
wodowe, z wyszczególnieniem liczby absol-
wentów posiadajàcych orzeczenie o potrzebie
kszta∏cenia specjalnego,

i) zdali egzamin dyplomowy, z wyszczególnie-
niem liczby absolwentów posiadajàcych orze-
czenie o potrzebie kszta∏cenia specjalnego

— oraz z wyszczególnieniem liczby absolwentów,
którzy ukoƒczyli szko∏´ w trybie eksternistycznym;

7) liczbie absolwentów z poprzedniego roku szkolne-
go, którzy posiadajà orzeczenie o potrzebie kszta∏-
cenia specjalnego.

§ 7. Zbiór danych o liczbie uczniów, s∏uchaczy i wy-
chowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku
szkolnego zawiera tak˝e dane o:

1) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków, którzy
ulegli wypadkom pozostajàc pod opiekà szko∏y lub
placówki oÊwiatowej, z wyszczególnieniem wy-
padków Êmiertelnych, ci´˝kich i innych, wed∏ug:

a) p∏ci,

b) rodzaju uszkodzenia cia∏a:

— z∏amania,

— zwichni´cia, skr´cenia,

— urazy wewn´trzne,

— rany zewn´trzne, rozerwania,

— utrata cz´Êci cia∏a,

— st∏uczenia, zmia˝d˝enia,

— oparzenia,

— zatrucia,

— inne,

c) cz´Êci cia∏a, która uleg∏a uszkodzeniu:

— g∏owa,

— tu∏ów,

— oczy,

— koƒczyny,

— inna,

d) miejsca, w którym zdarzy∏ si´ wypadek:

— sala lekcyjna, pracownia szkolna,

— korytarz, schody,

— sala gimnastyczna,

— boisko, plac gier i zabaw,

— warsztaty szkolne, pracownia zaj´ç praktycz-
nych,

— ulica, droga,

— inne,

e) rodzaju zaj´ç, w czasie których wypadek mia∏
miejsce:

— wychowanie fizyczne,

— zaj´cia praktyczno-techniczne,

— praktyczna nauka zawodu,

— inne zaj´cia edukacyjne,

— przerwy mi´dzylekcyjne,

— wycieczki i inne formy wypoczynku,

— inne zaj´cia,

f) przyczyny wypadku:

— z∏y stan techniczny obiektów,

— z∏y stan techniczny maszyn i urzàdzeƒ,

— z∏y stan techniczny wyposa˝enia, sprz´tów,

— niew∏aÊciwe zabezpieczenie maszyn i urzà-
dzeƒ,
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— niew∏aÊciwe zabezpieczenie klatek schodo-
wych i korytarzy,

— brak lub z∏y stan Êrodków ochrony indywidu-
alnej oraz odzie˝y roboczej,

— brak lub niedostateczny nadzór nad uczniem,

— prowadzenie zaj´ç niezgodnie z programem,

— niew∏aÊciwe pos∏ugiwanie si´ maszynami
i urzàdzeniami,

— nieznajomoÊç lub nieprzestrzeganie przepi-
sów bezpieczeƒstwa i higieny pracy,

— z∏y stan zdrowia lub niepe∏na zdolnoÊç do za-
j´ç,

— pobicie, umyÊlne uderzenie,

— uderzenie nieumyÊlne,

— nieuwaga,

— inna przyczyna;

2) liczbie uczniów i s∏uchaczy korzystajàcych z poszcze-
gólnych form pomocy materialnej dla uczniów:

a) otrzymujàcych stypendia:

— socjalne,

— szkolne za wyniki w nauce,

— Prezesa Rady Ministrów,

— ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wy-
chowania,

— ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego,

b) otrzymujàcych zasi∏ki losowe w formie:

— pieni´˝nej,

— rzeczowej,

c) korzystajàcych z ca∏kowitego lub cz´Êciowego
pokrycia kosztów posi∏ków,

d) korzystajàcych z ca∏kowitego lub cz´Êciowego
pokrycia kosztów zakwaterowania:

— w internacie, 

— w bursie,

— na stancji,

e) otrzymujàcych wyprawk´ szkolnà,

f) przewidzianych w rzàdowym programie wy-
równywania szans edukacyjnych dzieci i m∏o-
dzie˝y,

g) innych;

3) liczbie uczniów w szko∏ach dla dzieci i m∏odzie˝y
korzystajàcych z wypoczynku w okresie ferii let-
nich i ferii zimowych, z wyszczególnieniem miesz-
kajàcych na wsi:

a) zorganizowanego, poza miejscem zamieszkania:

— w kraju,

— za granicà,

b) zorganizowanego w miejscu zamieszkania,

c) niezorganizowanego, poza miejscem zamiesz-
kania:

— w kraju,

— za granicà;

4) liczbie uczniów i wychowanków, którzy sà dowo˝eni
lub otrzymujà zwrot kosztów przejazdu na podsta-
wie art. 17 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oÊwiaty: 

a) zamieszka∏ych w odleg∏oÊci od 3 km do 5 km od
szko∏y,

b) zamieszka∏ych w odleg∏oÊci wi´kszej ni˝ 5 km
od szko∏y,

c) posiadajàcych orzeczenie o potrzebie kszta∏ce-
nia specjalnego;

5) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków korzy-
stajàcych z us∏ug poradni psychologiczno-peda-
gogicznych, w tym poradni specjalistycznych, we-
d∏ug rodzajów tych us∏ug:

a) diagnozy:

— psychologicznej,

— pedagogicznej,

— logopedycznej,

— lekarskiej,

b) form pomocy bezpoÊredniej:

— zaj´ç korekcyjno-kompensacyjnych,

— terapii logopedycznej,

— socjoterapii,

— zaj´ç z uczniami zdolnymi,

— terapii dla zagro˝onych uzale˝nieniem,

— zaj´ç grupowych aktywizujàcych do wyboru
kierunku kszta∏cenia i zawodu,

— çwiczeƒ rehabilitacyjnych,

— innych form pomocy indywidualnej,

— innych form pomocy grupowej,

c) porad bez badaƒ,

d) porad po badaniach przesiewowych,

e) badaƒ przesiewowych s∏uchu w ramach progra-
mu „S∏ysz´”

f) badaƒ przesiewowych wzroku w ramach pro-
gramu „Widz´”

g) porad udzielonych w M∏odzie˝owym Telefonie
Zaufania;

6) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków, którym
poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym
poradnia specjalistyczna, wyda∏a:

a) orzeczenie o potrzebie kszta∏cenia specjalnego,
z wyszczególnieniem uczniów, s∏uchaczy i wy-
chowanków:

— nies∏yszàcych i s∏abo s∏yszàcych,

— niewidomych i s∏abo widzàcych,
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— z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà,

— z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu lek-
kim,

— z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym,

— z autyzmem,

— z niepe∏nosprawnoÊciami sprz´˝onymi,

— zagro˝onych niedostosowaniem spo∏ecz-
nym,

— niedostosowanych spo∏ecznie,

— z zaburzeniami zachowania,

— zagro˝onych uzale˝nieniem,

— inne,

b) orzeczenie o potrzebie zaj´ç rewalidacyjno-wy-
chowawczych,

c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego naucza-
nia,

d) opini´ w sprawie:

— wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

— wczeÊniejszego przyj´cia dziecka do szko∏y
podstawowej,

— odroczenia rozpocz´cia spe∏niania przez
dziecko obowiàzku szkolnego,

— pozostawienia ucznia klasy I—III szko∏y pod-
stawowej na drugi rok w tej samej klasie,

— gotowoÊci szkolnej dziecka spe∏niajàcego
obowiàzek rocznego przygotowania przed-
szkolnego poza przedszkolem albo oddzia-
∏em przedszkolnym,

— zwolnienia ucznia z nauki drugiego j´zyka
obcego,

— obj´cia ucznia naukà w klasie terapeutycznej,

— dostosowania wymagaƒ edukacyjnych wyni-
kajàcych z programu nauczania do indywidu-
alnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

— dostosowania warunków i formy przeprowa-
dzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej do indywidualnych
potrzeb ucznia,

— dostosowania warunków i formy przeprowa-
dzania egzaminu w ostatnim roku nauki
w gimnazjum do indywidualnych potrzeb
ucznia,

— dostosowania warunków i formy przeprowa-
dzania egzaminu maturalnego lub egzaminu
dojrza∏oÊci do indywidualnych potrzeb ab-
solwenta,

— dostosowania warunków i formy przeprowa-
dzania egzaminu potwierdzajàcego kwalifi-
kacje zawodowe do indywidualnych potrzeb
absolwenta,

— udzielenia zezwolenia na indywidualny pro-
gram lub tok nauki,

— przyj´cia ucznia gimnazjum do oddzia∏u
przysposabiajàcego do pracy,

— pierwszeƒstwa w przyj´ciu ucznia z proble-
mami zdrowotnymi do szko∏y ponadgimna-
zjalnej,

— udzielenia zezwolenia na zatrudnienie m∏o-
docianego w celu przyuczenia do wykonywa-
nia okreÊlonej pracy lub nauki zawodu, 

— braku przeciwwskazaƒ do wykonywania
przez dziecko pracy lub innych zaj´ç zarobko-
wych,

— obj´cia dziecka pomocà psychologiczno-pe-
dagogicznà w przedszkolu,

— obj´cia dziecka pomocà psychologiczno-peda-
gogicznà w szkole lub placówce oÊwiatowej, 

— innej;

7) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków, którzy
nie sà obywatelami polskimi, z wyszczególnie-
niem liczby uczniów, s∏uchaczy i wychowanków:

a) posiadajàcych obywatelstwo jednego z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej,

b) korzystajàcych z dodatkowej, bezp∏atnej nauki
j´zyka polskiego,

c) korzystajàcych z nauki j´zyka i kultury kraju po-
chodzenia;

8) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków b´dà-
cych dzieçmi repatriantów, z wyszczególnieniem
liczby uczniów, s∏uchaczy i wychowanków biorà-
cych udzia∏ w dodatkowych zaj´ciach dla dzieci re-
patriantów;

9) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków, którzy
szko∏´ ni˝szego szczebla ukoƒczyli w poprzednim
roku szkolnym;

10) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków b´dà-
cych osobami niepe∏nosprawnymi w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên.
zm.3)) ucz´szczajàcych do szkó∏ dla doros∏ych;

11) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków, którzy
sà m∏odocianymi pracownikami;

12) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków, którzy
uzyskali kart´ rowerowà lub motorowerowà;
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13) liczbie uczniów, s∏uchaczy i wychowanków wed∏ug
stanu w dniu zakoƒczenia poprzedniego roku
szkolnego.

§ 8. Zbiór danych o innych ni˝ uczniowie, s∏ucha-
cze i wychowankowie osobach korzystajàcych z us∏ug
nale˝àcych do statutowego zakresu dzia∏ania placó-
wek oÊwiatowych zawiera dane o liczbie:

1) rodziców,

2) nauczycieli,

3) studentów,

4) innych osób

— wed∏ug poszczególnych rodzajów tych us∏ug.

§ 9. W zbiorze danych o nauczycielach, wycho-
wawcach i innych pracownikach pedagogicznych,
o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy, zawarte sà
nast´pujàce dane tych osób:

1) numer PESEL;

2) p∏eç;

3) rok urodzenia;

4) okreÊlenie formy zatrudnienia: 

a) umowa o prac´ na czas okreÊlony, z wyszcze-
gólnieniem:

— zatrudnienia na podstawie art. 7 ust. 1a usta-
wy o systemie oÊwiaty,

— zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 9 Kar-
ty Nauczyciela,

b) umowa o prac´ na czas nieokreÊlony, z wy-
szczególnieniem zatrudnienia na podstawie
art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oÊwiaty,

c) mianowanie;

5) informacj´ o uzupe∏nianiu tygodniowego obo-
wiàzkowego wymiaru zaj´ç w innej szkole lub pla-
cówce;

6) okreÊlenie innej podstawy prawnej Êwiadczenia
pracy:

a) umowa zlecenia,

b) umowa o dzie∏o;

7) rodzaj sprawowanej funkcji lub zajmowanego sta-
nowiska i wymiar czasu pracy wynikajàcy z pe∏nio-
nej funkcji lub zajmowanego stanowiska;

8) tygodniowy wymiar zaj´ç dydaktycznych, wycho-
wawczych, opiekuƒczych, okreÊlony w umowie,
akcie mianowania, w tym wymiar tych zaj´ç
zwi´kszony na podstawie art. 42 ust. 2a Karty Na-
uczyciela;

9) rodzaj i wymiar zaj´ç dydaktycznych, wychowaw-
czych, opiekuƒczych lub innych obowiàzków przy-
dzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyj-
nym, realizowanych jako zadania statutowe szko∏y
lub placówki oÊwiatowej;

10) tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych
przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organiza-
cyjnym;

11) okreÊlenie przyczyny nieprowadzenia zaj´ç:

a) urlop macierzyƒski,

b) urlop wychowawczy,

c) urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 usta-
wy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodo-
wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póên.
zm.4)),

d) zwolnienie z obowiàzku Êwiadczenia pracy na
podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o zwiàzkach zawodowych,

e) urlop dla poratowania zdrowia,

f) zwolnienie z obowiàzku prowadzenia zaj´ç na
podstawie art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela,

g) zawieszenie w pe∏nieniu obowiàzków na pod-
stawie art. 83 Karty Nauczyciela,

h) p∏atny urlop szkoleniowy udzielony na podsta-
wie art. 68 ust. 1 Karty Nauczyciela,

i) urlop bezp∏atny,

j) przeniesienie w stan nieczynny,

k) niezdolnoÊç do pracy trwajàca ∏àcznie d∏u˝ej ni˝
33 dni w ciàgu roku kalendarzowego;

12) stopieƒ awansu zawodowego:

a) nauczyciela sta˝ysty,

b) nauczyciela kontraktowego,

c) nauczyciela mianowanego,

d) nauczyciela dyplomowanego,

e) nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego
zatrudnionego na podstawie art. 10 ust. 9 Karty
Nauczyciela,

f) osoba bez stopnia awansu zawodowego zatrud-
niona na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o sys-
temie oÊwiaty,

g) nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego;

13) z∏o˝ony wniosek o rozpocz´cie sta˝u na stopieƒ
awansu zawodowego w danym roku kalendarzo-
wym;

14) z∏o˝ona deklaracja osób koƒczàcych w danym ro-
ku kalendarzowym sta˝ na wy˝szy stopieƒ awansu
zawodowego o zamiarze:

a) z∏o˝enia wniosku o podj´cie post´powania na
stopieƒ awansu zawodowego w terminie do
dnia 30 czerwca danego roku,
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b) z∏o˝enia wniosku o podj´cie post´powania na
stopieƒ awansu zawodowego w terminie do
dnia 31 paêdziernika danego roku, 

c) niesk∏adania wniosku o podj´cie post´powania
na stopieƒ awansu zawodowego w danym ro-
ku;

15) wykszta∏cenie:

a) stopieƒ naukowy doktora, stopieƒ naukowy
doktora habilitowanego, stopieƒ doktora sztuki
lub stopieƒ doktora habilitowanego sztuki
i przygotowanie pedagogiczne,

b) stopieƒ naukowy doktora, stopieƒ naukowy
doktora habilitowanego, stopieƒ doktora sztuki
lub stopieƒ doktora habilitowanego sztuki bez
przygotowania pedagogicznego,

c) dyplom ukoƒczenia studiów magisterskich
i przygotowanie pedagogiczne,

d) dyplom ukoƒczenia studiów magisterskich bez
przygotowania pedagogicznego,

e) dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych zawodo-
wych i przygotowanie pedagogiczne,

f) dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych zawodo-
wych bez przygotowania pedagogicznego,

g) dyplom ukoƒczenia kolegium nauczycielskiego,

h) dyplom ukoƒczenia nauczycielskiego kolegium
j´zyków obcych,

i) dyplom ukoƒczenia studium nauczycielskiego,

j) dyplom ukoƒczenia studium wychowania
przedszkolnego,

k) dyplom ukoƒczenia pedagogicznego studium
technicznego,

l) dyplom ukoƒczenia studium nauczania poczàt-
kowego,

m) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk przewidzianych w programie studiów
magisterskich,

n) dyplom ukoƒczenia wy˝szego seminarium du-
chownego po roku 1990,

o) Êwiadectwo dojrza∏oÊci liceum pedagogiczne-
go,

p) Êwiadectwo dojrza∏oÊci i przygotowanie peda-
gogiczne,

q) Êwiadectwo dojrza∏oÊci bez przygotowania pe-
dagogicznego,

r) Êwiadectwo dojrza∏oÊci i dyplom policealnego
studium bibliotekarskiego lub pomaturalnego
studium bibliotekarskiego i przygotowanie pe-
dagogiczne,

s) Êwiadectwo dojrza∏oÊci i dyplom policealnego
studium bibliotekarskiego lub pomaturalnego
studium bibliotekarskiego bez przygotowania
pedagogicznego,

t) Êwiadectwo dojrza∏oÊci liceum bibliotekarskiego
i przygotowanie pedagogiczne,

u) Êwiadectwo dojrza∏oÊci liceum bibliotekarskie-
go bez przygotowania pedagogicznego,

v) dyplom mistrza w zawodzie i przygotowanie pe-
dagogiczne,

w) dyplom mistrza w zawodzie bez przygotowania
pedagogicznego; 

16) posiadane kwalifikacje w zakresie przedmiotów
ogólnokszta∏càcych lub zaj´ç:

a) biologia,

b) chemia,

c) fizyka z astronomià,

d) geografia,

e) przyroda,

f) historia,

g) historia i spo∏eczeƒstwo,

h) wiedza o spo∏eczeƒstwie,

i) informatyka, 

j) technologia informacyjna,

k) j´zyk angielski,

l) j´zyk francuski,

m) j´zyk hiszpaƒski,

n) j´zyk niemiecki,

o) j´zyk w∏oski,

p) j´zyk rosyjski,

q) inny j´zyk obcy,

r) j´zyk polski,

s) matematyka, 

t) muzyka,

u) plastyka,

v) sztuka,

w) wiedza o kulturze,

x) podstawy przedsi´biorczoÊci,

y) technika,

z) wychowanie fizyczne,

za) nauczanie poczàtkowe, kszta∏cenie zintegrowa-
ne,

zb) wychowanie przedszkolne,

zc) pedagogika opiekuƒczo-wychowawcza,

zd) pedagogika szkolna,

ze) oligofrenopedagogika,

zf) tyflopedagogika,
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zg) surdopedagogika,

zh) pedagogika resocjalizacyjna,

zi) pedagogika lecznicza,

zj) pedagogika terapeutyczna,

zk) pedagogika obronna,

zl) pedagogiki pozosta∏e,

zm) doradztwo zawodowe,

zn) psychologia,

zo) logopedia,

zp) terapia pedagogiczna,

zq) gimnastyka korekcyjna,

zr) bibliotekarstwo,

zs) religia,

zt) etyka,

zu) inna specjalnoÊç ogólnokszta∏càca;

17) posiadane kwalifikacje do nauczania przedmiotów
lub prowadzenia zaj´ç zawodowych:

a) administracyjnych,

b) artystycznych,

c) awioniki lotniczej,

d) budowlanych,

e) sanitarnych,

f) budowy i eksploatacji dróg i mostów,

g) chemicznych,

h) drzewnych,

i) ekonomicznych lub handlowych,

j) elektroenergetyki automatyki transportu szy-
nowego,

k) elektronicznych,

l) elektrycznych,

m) energetycznych,

n) fizycznych,

o) gastronomicznych,

p) geodezyjnych,

q) geologicznych,

r) górniczych,

s) hotelarskich,

t) hutniczych,

u) informatycznych,

v) kosmetycznych,

w) fryzjerskich,

x) leÊnych,

y) logistyczno-spedycyjnych,

z) mechanicznych,

za) mechaniki lotniczej,

zb) mechatronicznych,

zc) medycznych,

zd) meteorologicznych,

ze) nawigacyjnych,

zf) ochrony Êrodowiska,

zg) odzie˝owych,

zh) krawieckich,

zi) poligraficznych,

zj) radiokomunikacyjnych,

zk) rolniczych,

zl) ogrodniczych,

zm) samochodowych lub elektromechaniki pojaz-
dowej,

zn) si∏owni okr´towych i mechanizmów pomocni-
czych,

zo) socjologicznych,

zp) psychologicznych,

zq) spo˝ywczych,

zr) techniki ruchu kolejowego,

zs) techniki komputerowej i teleinformatyki,

zt) telekomunikacyjnych,

zu) transportowych,

zv) turystycznych,

zw) w∏ókienniczych,

zx) wikliniarskich,

zy) zarzàdzania i marketingu,

zz) innych;

18) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska
nauczyciela w: 

a) przedszkolu, szkole podstawowej, szkole zasad-
niczej, zasadniczej szkole zawodowej, placówce
oÊwiatowo-wychowawczej, placówce zapew-
niajàcej opiek´ i wychowanie uczniom w okre-
sie pobierania nauki poza miejscem sta∏ego za-
mieszkania,

b) gimnazjum,

c) szkole ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokszta∏-
càcym, liceum profilowanym, technikum, ogól-
nokszta∏càcym liceum uzupe∏niajàcym, techni-
kum uzupe∏niajàcym i szkole policealnej oraz
szkole Êredniej ogólnokszta∏càcej, szkole Êred-
niej zawodowej, wojewódzkim oÊrodku poli-
technicznym, bibliotece pedagogicznej, poradni
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psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, placówce doskonalenia na-
uczycieli, zak∏adzie kszta∏cenia nauczycieli;

19) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska
nauczyciela j´zyków obcych w:

a) przedszkolu,

b) klasach I—III szko∏y podstawowej,

c) we wszystkich typach szkó∏ i placówek oÊwiato-
wych, z wyjàtkiem nauczycielskich kolegiów j´-
zyków obcych,

d) we wszystkich typach szkó∏ i placówek oÊwiato-
wych ∏àcznie z nauczycielskimi kolegiami j´zy-
ków obcych;

20) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole i placówce oÊwiatowej dla
dzieci i m∏odzie˝y:

a) z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiar-
kowanym, znacznym lub g∏´bokim,

b) z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu lekkim,

c) niewidomych lub s∏abo widzàcych,

d) nies∏yszàcych lub s∏abo s∏yszàcych,

e) przewlekle chorych,

f) niedostosowanych spo∏ecznie,

g) z zaburzeniami zachowania,

h) zagro˝onych uzale˝nieniem i niedostosowa-
niem spo∏ecznym;

21) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska
nauczyciela:

a) przedmiotu, z wyjàtkiem j´zyka obcego, i pro-
wadzàcego zaj´cia w j´zyku obcym w szkole
dwuj´zycznej,

b) w szkole umo˝liwiajàcej uczniom podtrzymanie
to˝samoÊci narodowej, etnicznej i j´zykowej,

c) logopedy,

d) psychologa,

e) w szkole w zak∏adzie poprawczym i schronisku
dla nieletnich,

f) wychowawcy w zak∏adzie poprawczym i schro-
nisku dla nieletnich,

g) w szkole w zak∏adzie poprawczym i schronisku
dla nieletnich upoÊledzonych umys∏owo,

h) wychowawcy w zak∏adzie poprawczym i schro-
nisku dla nieletnich upoÊledzonych umys∏owo,

i) pedagoga i psychologa w rodzinnym oÊrodku
diagnostyczno-konsultacyjnym,

j) praktycznej nauki zawodu,

k) zaj´ç wychowania fizycznego w formach poza-
lekcyjnych lub pozaszkolnych, zaj´ç szkolenia

sportowego w szkole i klasie sportowej oraz
w szkole mistrzostwa sportowego,

l) bibliotekarza,

m) w szkole i placówce artystycznej,

n) w placówce opiekuƒczo-wychowawczej oraz
oÊrodku adopcyjno-opiekuƒczym;

22) posiadane dodatkowe uprawnienia zawodowe
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

a) trenera,

b) instruktora,

c) mened˝era;

23) ukoƒczone w poprzednim roku szkolnym formy
kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego:

a) kurs kwalifikacyjny,

b) kolegium nauczycielskie,

c) nauczycielskie kolegium j´zyków obcych,

d) studia wy˝sze zawodowe,

e) studia magisterskie,

f) uzupe∏niajàce studia magisterskie,

g) studia podyplomowe,

h) kurs doskonalàcy w wymiarze co najmniej
100 godzin;

24) sta˝ pracy:

a) ogólny,

b) pedagogiczny;

25) wysokoÊç otrzymywanego wynagrodzenia zasad-
niczego oraz dodatków:

a) za wys∏ug´ lat,

b) funkcyjnego,

c) za warunki pracy,

d) specjalistycznego,

e) s∏u˝bowego,

f) za ucià˝liwoÊç pracy;

26) wysokoÊç dodatkowego wynagrodzenia za prac´
w porze nocnej w miesiàcu aktualizowania danych
oraz wyp∏aconego od poczàtku roku szkolnego
i od poczàtku roku kalendarzowego;

27) wysokoÊç dodatku motywacyjnego w miesiàcu ak-
tualizowania danych oraz wyp∏aconego od poczàt-
ku roku szkolnego i od poczàtku roku kalendarzo-
wego;

28) wysokoÊç nagrody jubileuszowej wyp∏aconej od
poczàtku roku szkolnego i od poczàtku roku kalen-
darzowego oraz planowanej do wyp∏acenia do
koƒca roku kalendarzowego;
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29) wysokoÊç dodatkowego wynagrodzenia rocznego
wyp∏aconego od poczàtku roku kalendarzowego;

30) wysokoÊç zasi∏ku na zagospodarowanie wyp∏aco-
nego od poczàtku roku szkolnego i od poczàtku ro-
ku kalendarzowego oraz planowanego do wyp∏a-
cenia do koƒca roku kalendarzowego;

31) wysokoÊç nagrody ze specjalnego funduszu na-
gród wyp∏aconej od poczàtku roku szkolnego oraz
od poczàtku roku kalendarzowego;

32) wysokoÊç dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5
Karty Nauczyciela;

33) wysokoÊç dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 3
Karty Nauczyciela;

34) liczba dni wolnych od pracy, za które nauczycielo-
wi przys∏uguje inny dzieƒ wolny od pracy lub wy-
nagrodzenie za prac´ w dniu wolnym od pracy,
w danym roku kalendarzowym.

§ 10. Zbiór danych o nauczycielach, wychowaw-
cach i innych pracownikach pedagogicznych, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy, zawiera tak˝e
dane o ∏àcznej wysokoÊci:

1) wyp∏aconych i planowanych do wyp∏acenia do
koƒca roku kalendarzowego: 

a) odpraw z tytu∏u rozwiàzania stosunku pracy,
o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 28 Karty
Nauczyciela,

b) odpraw z tytu∏u przejÊcia na emerytur´ lub rent´;

2) planowanych do wyp∏acenia do koƒca roku kalen-
darzowego:

a) nagród ze specjalnego funduszu nagród,

b) dodatków motywacyjnych.

§ 11. Zbiór danych o pracownikach nieb´dàcych
pracownikami pedagogicznymi zawiera dane o:

1) liczbie, wymiarze czasu pracy i ∏àcznej wysokoÊci
wynagrodzenia zatrudnionych w szko∏ach, pla-
cówkach oÊwiatowych, kuratoriach oÊwiaty, Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej, okr´gowych komi-
sjach egzaminacyjnych i jednostkach obs∏ugi:

a) pracowników ekonomiczno-administracyjnych,

b) pracowników kuchni i sto∏ówki,

c) pozosta∏ych pracowników obs∏ugi; 

2) liczbie i wymiarze czasu pracy zatrudnionych
w szko∏ach i placówkach oÊwiatowych:

a) lekarzy, z wy∏àczeniem lekarzy dentystów,

b) lekarzy dentystów,

c) piel´gniarek.

§ 12. W zbiorze danych o nauczycielach, wycho-
wawcach i innych pracownikach pedagogicznych
szkó∏ i placówek oÊwiatowych, o których mowa
w art. 3 ust. 6 pkt 1 ustawy, zamiast danych o wyna-

grodzeniu z wyszczególnieniem jego sk∏adników, za-
warte sà dane o przeci´tnym miesi´cznym wynagro-
dzeniu nauczycieli, wychowawców i innych pracowni-
ków pedagogicznych szko∏y lub placówki oÊwiatowej:

1) zatrudnionych w pe∏nym wymiarze zaj´ç;

2) zatrudnionych w niepe∏nym wymiarze zaj´ç po
przeliczeniu na pe∏ne etaty.

§ 13. Zbiór danych o spe∏nianiu obowiàzku nauki
zawiera dane o liczbie m∏odzie˝y w wieku 16—18 lat
zameldowanej na terenie gminy:

1) spe∏niajàcej obowiàzek nauki przez ucz´szczanie
do publicznej lub niepublicznej szko∏y ponadgim-
nazjalnej;

2) spe∏niajàcej obowiàzek nauki w formach pozasz-
kolnych, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2
ustawy o systemie oÊwiaty;

3) spe∏niajàcej obowiàzek nauki przez ucz´szczanie
na zaj´cia, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 3
ustawy o systemie oÊwiaty;

4) spe∏niajàcej obowiàzek nauki przez realizowanie
przygotowania zawodowego u pracodawcy;

5) spe∏niajàcej obowiàzek nauki przez udzia∏ w zaj´-
ciach rewalidacyjno-wychowawczych;

6) niespe∏niajàcej obowiàzku nauki.

§ 14. 1. Podmioty prowadzàce bazy danych oÊwia-
towych, o których mowa w art. 4 ust. 1—4 ustawy,
oznaczane sà przez:

1) numer identyfikacyjny REGON w krajowym reje-
strze urz´dowym podmiotów gospodarki narodo-
wej;

2) identyfikator szko∏y stosowany przez okr´gowe ko-
misje egzaminacyjne dla potrzeb przeprowadza-
nych: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szko-
le podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzami-
nu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe, je˝e-
li taki identyfikator zosta∏ nadany;

3) nazw´;

4) okreÊlenie typu i rodzaju;

5) identyfikator i nazw´ jednostki podzia∏u terytorial-
nego kraju w krajowym rejestrze urz´dowym po-
dzia∏u terytorialnego kraju TERYT;

6) identyfikator i urz´dowà nazw´ miejscowoÊci
w krajowym rejestrze urz´dowym podzia∏u teryto-
rialnego kraju TERYT;

7) okreÊlenie rodzaju miejscowoÊci:

a) wieÊ,

b) miasto;

8) adres;
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9) numer telefonu, numer faksu, adres strony inter-
netowej, adres poczty elektronicznej;

10) okreÊlenie typu i nazwy organu prowadzàcego;

11) okreÊlenie typu organu w∏aÊciwego do wydania
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 usta-
wy o systemie oÊwiaty, albo prowadzàcego ewi-
dencj´, o której mowa w art. 82 ust. 1 i 1a ustawy
o systemie oÊwiaty.

2. Szko∏y w zak∏adach poprawczych, schroniskach
dla nieletnich, przy zak∏adach karnych, zak∏adach opie-
ki zdrowotnej, zak∏adach lecznictwa uzdrowiskowego
oraz w domach pomocy spo∏ecznej sà oznaczane tak-
˝e przez okreÊlenie rodzaju jednostki organizacyjnej,
przy której sà prowadzone.

3. Szko∏y i placówki oÊwiatowe po∏àczone w ze-
spó∏ podajà dane, o których mowa w ust. 1, odr´bnie
dla zespo∏u oraz dla poszczególnych szkó∏ lub placó-
wek oÊwiatowych.

§ 15. 1. Prowadzàcy bazy danych oÊwiatowych:

1) jednostki samorzàdu terytorialnego oznaczane sà
identyfikatorem jednostki podzia∏u terytorialnego
w krajowym rejestrze urz´dowym podzia∏u teryto-
rialnego kraju TERYT oraz danymi, o których mo-
wa w § 14 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9;

2) w∏aÊciwi ministrowie oznaczani sà symbolem lite-
rowym utworzonym z pierwszych liter wyrazów
sk∏adajàcych si´ na nazw´ urz´du obs∏ugujàcego
ministra oraz danymi, o których mowa w § 14
ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9;

3) kuratorzy oÊwiaty oznaczani sà symbolem utwo-
rzonym z liter KO i przewidzianego dla wojewódz-
twa identyfikatora jednostki podzia∏u terytorialne-
go w krajowym rejestrze urz´dowym podzia∏u te-
rytorialnego kraju TERYT oraz danymi, o których
mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9;

4) minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania
oznaczany jest symbolem literowym utworzonym
z liter CBD oraz pierwszych liter wyrazów sk∏adajà-
cych si´ na nazw´ urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania oraz
danymi, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9.

2. Specjalistyczna jednostka nadzoru oraz organy
sprawujàce nadzór pedagogiczny, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e Karty Nauczyciela, oznacza-
ne sà danymi, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, 3, 8
i 9.

§ 16. 1. Dane z baz danych oÊwiatowych prowa-
dzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4
ust. 1—4 ustawy, przekazywane sà odpowiednio jed-
nostkom samorzàdu terytorialnego, w∏aÊciwym mini-
strom, kuratorom oÊwiaty lub ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw oÊwiaty i wychowania w terminie pi´ciu
dni roboczych od dnia 31 marca i 15 wrzeÊnia ka˝de-
go roku.

2. Dane z baz danych oÊwiatowych, o których mo-
wa w art. 4 ust. 5—7 ustawy, przekazywane sà kurato-
rowi oÊwiaty albo ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
oÊwiaty i wychowania w terminie siedmiu dni robo-
czych od up∏ywu terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Dane z baz danych oÊwiatowych, o których mo-
wa w art. 4 ust. 8 ustawy, przekazywane sà ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw oÊwiaty i wychowania w termi-
nie trzech dni roboczych od up∏ywu terminu, o którym
mowa w ust. 2.

§ 17. 1. Podmioty prowadzàce bazy danych oÊwia-
towych sporzàdzajà wydruk zestawienia zbiorczego
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Jednostki obs∏ugi, o których mowa w art. 4
ust. 4 ustawy, sporzàdzajà wydruk zestawienia zbior-
czego wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

3. W przypadku szkó∏ i placówek oÊwiatowych po-
∏àczonych w zespó∏ wydruk zestawienia zbiorczego
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia nale˝y sporzàdziç odr´bnie dla ca∏ego ze-
spo∏u oraz dla ka˝dej szko∏y i placówki oÊwiatowej. 

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r. 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki
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