Komunikat w sprawie aktualizacji danych o szkole
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
przekazujemy informację o sposobie aktualizacji danych o szkołach w roku szkolnym 2017/2018.
Dane należy zaktualizować do 30 września.

Szkoły podstawowe

Aktualizacja –

Nie należy aktualizować danych szkół sześcioletnich podstawowych przekształconych w szkoły
ośmioletnie. Kody szkół pozostają bez zmian.
Komunikat w sprawie aktualizacji danych dla szkół, które będą przeprowadzać egzaminy w roku
szkolnym 2018/2019, w tym egzamin ósmoklasisty, przekażemy w przyszłym roku.

Szkoły, które będą przeprowadzać egzamin gimnazjalny

Aktualizacja – TAK

Dyrektorzy szkół prowadzących oddziały gimnazjalne będą zgłaszać uczniów do egzaminu
gimnazjalnego, logując się do systemu OBIEG za pomocą dotychczasowego kodu gimnazjum.
W związku z tym konieczne jest złożenie wniosku o aktualizację danych w systemie OBIEG
o dotychczasowym gimnazjum. We wniosku należy zmienić nazwę gimnazjum na nazwę szkoły,
w której są oddziały gimnazjalne, oraz uaktualnić nazwisko dyrektora i dane teleadresowe zgodnie
z miejscem przeprowadzania egzaminów.
W celu wygenerowania wniosku o aktualizację danych o szkole należy zalogować się do OBIEG-u
kodem gimnazjum lub kodem zespołu szkół, jeżeli gimnazjum należało do zespołu.
Nie należy zgłaszać likwidacji gimnazjum do OKE. Po wygaśnięciu egzaminów gimnazjalnych baza
gimnazjów zostanie zamknięta.

Szkoły, które będą przeprowadzać egzamin maturalny

Aktualizacja – TAK

Wniosek o aktualizację należy złożyć tylko w przypadku zmiany nazwy szkoły, danych
teleadresowych, nazwiska dyrektora. W tym celu należy zalogować się do OBIEGU kodem szkoły lub
kodem zespołu szkół, jeśli szkoła należy do zespołu.

Szkoły, które prowadzą kształcenie zawodowe

Aktualizacja – TAK

Wniosek o aktualizację należy złożyć w przypadku zmiany nazwy szkoły, np. na szkołę branżową,
danych teleadresowych, nazwiska dyrektora. W tym celu należy zalogować się do OBIEG-u kodem
zespołu szkół/CKZiU, jeżeli szkoła należy do zespołu/CKZiU, lub kodem szkoły, jeżeli szkoła nie
wchodzi w skład zespołu/CKZiU. Login i hasło w systemie OBIEG są takie same jak w systemie SMOK.
Uwaga:
Wydrukowane i podpisane wnioski o aktualizację danych o szkole należy zachować w dokumentacji
szkoły. Prosimy nie wysyłać wniosków do OKE w Krakowie.
Poniżej podajemy instrukcję aktualizacji danych o szkole.

Instrukcja aktualizacji danych o szkole
1.

Po zalogowaniu się do systemu OBIEG w menu wyszukujemy pozycję Aktualizacja danych o
szkole, która znajduje się w bloku DANE O SZKOLE.
Jeżeli szkoła należy do zespołu szkół, aktualizację danych o szkole należy przeprowadzać logując
się kodem zespołu szkół.

2.

Klikamy odnośnik Złóż wniosek.
a) W przypadku zmiany nazwy szkoły, danych teleadresowych, nazwiska dyrektora należy
wprowadzić zmiany i kliknąć przycisk Prześlij.
b) Następnie należy kliknąć odnośnik Wydruk potwierdzenia pod komunikatem o złożeniu
wniosku i wyświetlić wersję formularza do wydruku, która pojawi się na ekranie
(wprowadzone zmiany będą pogrubione).
c)

Formularz należy wydrukować, podpisać i pozostawić w dokumentacji szkoły.
Podgląd dokonanych zmian w OBIEG-u pojawi się po kilku dniach, po akceptacji wniosku w OKE.

