Edukacja – wykaz placówek
Zbiór danych zawiera wykaz placówek i ich podstawowe dane obejmujące typ, nazwę, dane
adresowe i inne dane charakteryzujące szczegółowo placówkę.
Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Edukacji UM Warszawa
Zestawienie ogólne
Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny:
 Nr RSPO – nr placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych
 Typ placówki – np. gimnazjum, centrum kształcenia ustawicznego, bursa
 Nazwa placówki – pełna nazwa, np. GIMNAZJUM SPORTOWE NR 79
 Nazwa skrócona – np. G_79
 Typ organu prowadzącego - Miasto na prawach powiatu, Stowarzyszenia,
Organizacje Wyznaniowe, Gmina, Osoba fizyczna, Spółki Handlowe
 Organ prowadzący
 Regon
 Województwo
 Powiat
 Gmina - np. (1465108) Śródmieście M
 Miejscowość
 Ulica
 Nr domu
 Nr mieszkania
 Kod pocztowy
 Poczta
 Telefon
 Fax
 E-mail
 WWW
 Część miejska
 Rodzaj placówki
 Związanie organizacyjne
 Specyfika szkoły
 Kategoria uczniów
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Publiczność
Niepełnosprawność dominująca
Szczególna forma prawna
Własność podmiotu kapitału
Rodzaj działalności (PKD)
Data założenia
Data rozpoczęcia działalności
Sposób ewidencjonowania
Data włączenia do zespołu
Data wyłączenia z zespołu
ID podmiotu nadrzędnego
Podmiot nadrzędny
Liczba nauczycieli
Liczba uczniów

Identyfikator zasobu (resource)
Wykaz placówek: resource= 1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951
Metoda HTTPS

GET
Parametry wywołania


resource – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być
przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal
api.um.warszawa.pl)



limit – ograniczenie ilości pobieranych danych



q (query) – wyszukiwanie pełnotekstowe



filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={”typ zmiennej”:”wartość
wyszukiwana”}

Odpowiedź
Struktura odpowiedzi jest następująca
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{
"results":
{
properties":
[
{"key": "nazwa_kolumny","value": "wartość_rekordu"}, ……
],
o
o

"limit": "0",
"total": "0"

}
}


result – zwracany objekt JSON



properties – zwracany wiersz tabeli



key – nazwa kolumny



value – wartość rapodru



limit– limit zwracanej ilości rekordów



total – ilości rekordów w zasobie

URI
Wykaz placówek:
https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951
Przykłady użycia
Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)
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https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=1cae4865-bb17-4944-a2220d0cdc377951&limit=5
Przykładowe zapytanie zwraca listę placówek w formie prawnej: niepubliczne gimnazja
https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=1cae4865-bb17-4944-a2220d0cdc377951&q=”niepubliczne gimnazja”
Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki spełniające warunek dla placówek, o
warszawskim adresie pocztowym).
https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=1cae4865-bb17-4944-a2220d0cdc377951&filters={"Poczta":"Warszawa"}

Uwaga
Polskie znaki, np. występujące w nazwach, stanowiących parametry filters i query wymagają
kodowania URLencoding (UTF-8) np.:
Śródmieście = %C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie
Polskie znaki w wywołaniach i odpowiedziach są kodowane w standardzie UTF-8.
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