Navodilo za prenos podatkov SSU v ReNPIO
za izpolnitev obrazca od 1. 9. do 31. 12. 2020

Aplikacija SSU omogoča prenos nekaterih podatkov iz izpisa za poročanje MIZŠ v aplikaciji ReNPIO
in sicer:











Število uporabnikov
Število opravljenih ur
Število ur delovanja središča
Število vseh učnih mest
Število učnih mest z multimedijskimi računalniki
Priključki na internet
Podatki o uporabnikih – število
Podatki o uporabnikih – Delovni status
Podatki o uporabnikih – Izobrazba
Podatki o uporabnikih – Starost

Postopek:
1. Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom
SSU na spletnem naslovu: https://ssu.acs.si/mreza
2. Kliknite na opcijo, nahaja se bolj spodaj na seznamu:
Standardni izpisi in prenos v ReNPIO
3. Na novi strani Standardni izpisi izberite opcijo:
Podatki za poročanje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in prenos v ReNPIO
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4. Na novi strani izberite obdobje za izpis, 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 in kliknite gumb [Izberi]

5. Izpišejo se vam zbirni podatki za izbrano obdobje, v spodnjem delu pa je vdelan modul, ki
skrbi za aplikacijo ReNPIO. Prosimo preverite ali je z ReNPIO pravilno povezana in navedena
vaša organizacija.

6. Če obrazca SSU v ReNPIO še ni, potem Kliknite za pripravo novega obrazca
7. Ustvarila se bo nova vrstica in sicer »Prazen obrazec SSU«

8. Dokler je obrazec v pripravi, imate na voljo imate tri možnosti:
a. Naloži podatke: odprl se bo obrazec ReNPIO in vanj se bodo avtomatično vpisali
podatki o obsegu dejavnosti in uporabnikih. Pozor: če imate v obrazcu že vpisane
podatke o obsegu dejavnosti in uporabnikih, se bodo prepisali z novimi!
b. Izpolni obrazec: odprl se bo obrazec ReNPIO, kjer se bodo izpisali vsi doslej vpisani
podatki oz. bodo vse rubrike prazne, če ste ga ravnokar na novo pripravili.
c. Izbriši obrazec: obrazec in vsi podatki se bodo izbrisali
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d.
V obrazcu, ki se
odpre, preverite
naložene podatke,
izpolnite tudi
ostale rubrike.

9. Dokler obrazca še niste dokončno izpolnili in oddali, ga lahko ves čas še popravljate in bo
obrazec v pripravi. Po urejanju podatkov obvezno kliknite »ZAČASNO SHRANI«

10. Če ste obrazec v celoti izpolnili in bi ga radi oddali, potem kliknite »POŠLJI PODATKE«. V
kolikor ste rubrike pravilno izpolnili se bo obrazec oddal in zaklenil, viden pa bo tudi na MIZŠ.
Dokler je obrazec odklenjen ga lahko urejate tudi v aplikaciji ReNPIO.
11. V primeru vprašanj, težav ali pobud pišite na e‐naslov renpio@acs.si.

Veliko uspeha pri delu!

Pripravil: Franci Lajovic, ACS
Kontakt: franci.lajovic@acs.si
Različica navodil: v2, 6. januar 2020
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