
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, 

2 listopada 2015 r. rozpocznie się dostarczanie drugiej części podręcznika „Nasza szkoła” w wersji 

standardowej. Najpóźniej do 25 listopada br. do szkół powinny dotrzeć podręczniki do nauczania 

zintegrowanego i do matematyki dla klasy II. Dostawca przesyłki będzie odnotowywać fakt jej 

dostarczenia w aplikacji internetowej, a następnie Państwo, analogicznie jak podczas dostarczania 

poprzednich części, jesteście zobowiązani do potwierdzenia odbioru podręczników. 

Tak, jak przy dostarczaniu pierwszej części pod koniec wakacji, potwierdzacie Państwo łączną 

liczbę odebranych podręczników dla klasy II, obu części razem. Wskazujecie też Państwo liczbę 

odebranych paczek, w które były zapakowane podręczniki, a także ewentualnie liczbę podręczników 

uszkodzonych w transporcie oraz liczbę podręczników wadliwych fabrycznie.  

Prosimy, aby potwierdzali Państwo odbiór podręczników niezwłocznie. 

Będzie to gwarancją dostarczenia podręczników do szkół w terminie i pozwoli nam uznać 

prawidłowe wykonanie usługi przez firmę dystrybuującą. 

Potwierdzenia odbioru należy dokonać w tej samej, co zawsze aplikacji, tj. poprzez strefę dla 

zalogowanych „SIO”  pod adresem sio.men.gov.pl/dodatki/strefa lub poprzez aplikację alternatywną 

pod adresem sio.men.gov.pl/dodatki/podrecznik(dla osób, które swoje ostatnie zamówienie 

składały i potwierdzały poprzez tę aplikację z powodu braku dostępu do strefy dla zalogowanych). 

W przypadku trudności z dokonaniem potwierdzenia, w pierwszej kolejności proszę zwrócić uwagę, 

czy logują się Państwo do właściwej aplikacji. Strefa dla zalogowanych SIO ma kolorystykę niebieską, 

natomiast aplikacja alternatywna – pomarańczową. W dalszej kolejności należy zweryfikować 

poprawność hasła – czy logujecie się Państwo loginem i hasłem do nowego SIO, czy też do aplikacji 

alternatywnej i czy hasło jest poprawnie wpisane i nie ma w nim literówek, czy nie jest włączony 

klawisz CapsLock itp.  

Przypominam, że po zalogowaniu do strefy dla zalogowanych nowego SIO nie jest od razu widoczne 

zamówienie na podręcznik. Należy kliknąć zakładkę Podręcznik, a następnie Zarządzanie dystrybucją 

podręcznika dla [i tu nazwa Państwa szkoły], a następnie kafelek Lista zamówień. 

Ci z Państwa, którzy zamawiali podręcznik poprzez aplikację alternatywną, logują się do niej za 

pośrednictwem loginu i hasła otrzymanego na maila podczas aktywacji konta. W przypadku utraty 

hasła, istnieje możliwość jego odzyskania na podanego przy rejestracji maila. Wtedy otrzymacie 

Państwo na maila instrukcję do zmiany hasła. 

Jeszcze raz prosimy, aby potwierdzili Państwo odebranie podręczników niezwłocznie, a tych 

 z Państwa, którzy oczekują na upoważnienie do dostępu do SIO, proszę o potwierdzenie 

niezwłocznie po otrzymaniu upoważnienia.  

W przypadku problemów z dokonaniem potwierdzenia proszę o kontakt z infolinią pod nr telefonu 

022 116 51 00 lub z właściwym koordynatorem w kuratorium oświaty. 
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