УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ МІСЬКОЇ
НАКАЗ
від 28.08.2015
м.Селидове

РА ДИ

№ 286

Про оновлення даних відділу освіти
міської ради на порталі Донецької
обласної інформаційної системи
управління освітою (dn.isuo.org)
та контроль їх достовірності
На виконання обласної програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки»,
проекту «Цифрова освіта Донеччини — 100%» в місті Селидовому, відповідно до
наказу департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 18.08.2015
№ 222 «Про оновлення даних на порталі Донецької обласної інформаційної системи
управління освітою (dn.isuo.org) та контроль їх достовірності», з метою оновлення та
упорядкування даних відділу освіти міської ради на порталі Донецької обласної
інформаційної системи управління освітою (далі – ДОІСУО), продовження роботи
щодо формування інформаційної системи управління освітою міста, перевірки
якості формування державних статистичних звітів на рівні загальноосвітніх
навчальних закладів
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальною особою (куратором) за впровадження
Інформаційної системи управління освітою у відділі освіти міської ради (далі –
ІСУО) начальника відділу освіти Соломахіну О.О.
2. Призначити відповідальною особою за технічний супровід впровадження
ІСУО методиста з ІКТ міського методичного кабінету Тарасенко Н.С.
3. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:
3.1. Призначити кураторів і відповідальних за технічний супровід
впровадження ІСУО в навчальному закладі до 31.08.2015, копії відповідних наказів
надати до відділу освіти.
3.2. До 31.08.2015 провести відповідну роботу щодо формування ІСУО в
загальноосвітніх навчальних закладах:
3.2.1. Оновити програмний комплекс «КУРС: Школа», до останньої версії,
доступної на сайті розробника (http://ekyrs.org).
3.2.2. Перевести програму «КУРС: Школа» в новий 2015-2016 навчальний рік,
створити навчальний період «І семестр» з такими датами – 01.09.2015-10.01.2016.
3.2.3. Поновити дані в програмі «КУРС: Школа» станом на 01.09.2015,
перевірити актуальність та достовірність інформації про ЗНЗ, звернувши особливу
увагу на кількість персоналу, учнів, класів, приміщень, наявність
чинної
електронної адреси, телефонів (з кодом).
3.2.4. Завантажити оновлену інформацію на портал ДОІСУО (dn.isuo.org).

3.3. Забезпечити готовність до формування звіту ЗНЗ-1 до 04.09.2015, звіту
83-РВК до 01.10.2015, звіту 1-ЗСО до 01.12.2015.
3.4. З метою забезпечення актуальності та достовірності інформації
здійснювати постійний контроль за оновленням та упорядкуванням даних в
програмі «КУРС: Школа»; у разі вибуття чи прибуття учнів, співробітників тощо,
вносити зміну (у той же день) та невідкладно забезпечувати оновлення інформації на
порталі ДОІСУО (dn.isuo.org).
4. Завідувачам дошкільних навчальних закладів:
4.1. Призначити кураторів і відповідальних за технічний супровід
впровадження ІСУО в навчальному закладі до 01.09.2015, копії відповідних наказів
надати до відділу освіти.
4.2. До 07.09.2015 провести відповідну роботу щодо формування ІСУО в
навчальному закладі:
4.2.1. Оновити програмний комплекс «КУРС: Дошкілля» до останньої версії,
доступної на сайті розробника (http://dnz.ekyrs.org).
4.2.2. Перевести програму «КУРС: Дошкілля» в новий 2015-2016 навчальний
рік.
4.2.3. Поновити дані в програмі «КУРС: Дошкілля» станом на 01.09.2015,
перевірити актуальність та достовірність інформації про ДНЗ, звернувши особливу
увагу на кількість персоналу, вихованців, груп, приміщень, наявність чинної
електронної адреси, телефонів (з кодом).
4.2.4. Забезпечити оновлення інформації на порталі ДОІСУО (dn.isuo.org).
5. Відповідальному за технічний супровід впровадження ІСУО методисту з
ІКТ міського методичного кабінету Тарасенко Н.С.:
5.1. Отримати в обласного куратора ІСУО змінені логін і пароль для входу на
портал ДОІСУО (dn.isuo.org).
5.2. До 31.08.2015 на порталі ДОІСУО (dn.isuo.org) перевірити:
- актуальність та достовірність інформації на закладці відділу освіти міської
ради;
- наявність всіх підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів на
порталі ДОІСУО;
- актуальність та достовірність інформації на закладці
підпорядкованих
навчальних закладів, звернувши особливу увагу на кількість персоналу, учнів,
класів, приміщень, наявність чинної електронної адреси, телефонів (з кодом),
розташування закладу на карті (параметр «Редагувати школу»), оновлення даних на
сайті програмою;
- актуальний навчальний період у навчальних закладів «І семестр» з такими
датами: 01.09.2015-10.01.2016.
5.3. З метою забезпечення актуальності та достовірності інформації на
сторінках навчальних закладів на порталі ДОІСУО здійснювати постійний контроль
за означеним.
5.4. Забезпечити готовність відділу освіти до формування звіту 76-РВК до
15.09.2015, звіту 83-РВК до 15.10.2015, звіту 1-ЗСО до 04.12.2015.
5.5. У закладах освіти, в яких відсутній Інтернет, у разі вибуття чи прибуття
учнів не пізніше, ніж у десятиденний термін, забезпечувати оновлення інформації на
порталі ДОІСУО (dn.isuo.org).
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Начальник відділу освіти

О.О.СОЛОМАХІНА

