
Вільнянська гімназія «Світоч» 

Вільнянської районної ради Запорізької області 

 

НАКАЗ 

 

22.02.2012                                        м. Вільнянськ                                                  № 40 

 

 

Про впровадження  

програмного комплексу  

Курс.Освіта 

 

 З метою впровадження програмного комплексу Курс.Освіта в навчальному 

закладі та  створення єдиного освітнього інформаційного простору, своєчасного 

оновлення та передачі даних на портал Запорізької обласної освітньої мережі, 

формування державних статистичних звітів ЗНЗ-1 та 83-РВК 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Покласти відповідальність за розбудову єдиного інформаційного освітнього 

простору по гімназії   та  впровадження програмного комплексу Курс.Освіта  на 

директора гімназії Стефаненко Т.В. 

2. Покласти обов’язки відповідального за ведення бази даних КУРС.Школа на 

заступника директора з навчально-виховної роботи Губську С.І.  

3.  Відповідальному за ведення бази даних Курс.Школа Губській С.І:  

3.1перевірятии та в разі необхідності вносити відповідні зміни в базу даних 

Курс.Школа щодо складу учнів відповідних класів, профілю класу, спеціалізації 

класу, П.І.Б. класного керівника, мови навчання та тижневого навантаження. 

Інформувати директора гімназії про необхідність оновлення інформації на порталі 

освітньої мережі; 

                                                                 На початок навчального року 

3.2 формувати звіт ЗНЗ-1 в програмі Курс.Школа, перевіряти правильність 

формування звіту в автоматичному режимі та інформувати директора гімназії про 

необхідність передачі звіту на портал освітньої мережі.  

                                                                 До 10 вересня поточного року 

3.3 контролювати актуальність та достовірність інформації про учнів станом 

на кінець відповідного семестру. Інформувати директора гімназії про необхідність 

оновлення інформації на порталі обласної освітньої мережі. 

 

                                                                 В кінці кожного семестру та навчального року                                                                           

3.4 формувати звіт 83-РВК в програмі Курс.Школа, перевіряти правильність 

формування звіту в автоматичному режимі, інформувати директора гімназії про 

необхідність передачі звіту на портал освітньої мережі.     

                                                       До 10 жовтня поточного року                                                                                    

3.5 звітувати відповідальному за впровадження єдиного освітнього 

інформаційного простору по районному  відділу освіти Собакар О.О. про стан 

оновлення даних на порталі обласної освітньої мережі. 

                                                                  До 28 числа кожного місяця 



 

 

4. Секретарю гімназії Нагорній О.В: 

4.1 у разі прибуття (вибуття) учня вносити відповідні зміни в базу даних 

Курс.Школа. 

                                                               Постійно. 

4.2  у разі прийому на роботу або звільнення з роботи співробітника – вносити 

відповідні зміни в базу даних Курс.Школа.  

                                                               Постійно 

4.3 контролювати достовірність інформації про співробітників (П.І.Б. згідно з  

паспортом , дата народження, посада, педагогічне звання, пед. кваліфікація та ін..) та 

у разі зміни - вносити їх в базу даних Курс.Школа; 

4.4 здійснювати перехід з семестру на семестр та з періоду на період. 

                                                                 Постійно 

5. Вчителю інформатики Михайленко Н.І:  

5.1контролювати достовірність інформації про навчальний заклад (фотографія, 

скорочена та повна назва навчального закладу, адреса, телефони, електрона адреса, 

адреса Веб-сайту, та ін..) та у разі зміни - вносити їх в базу даних Курс.Школа,; 

5.2 контролювати зміну всіх  даних на порталі освітньої мережі. 

                                                                  Постійно 

6. Покласти відповідальність за своєчасну достовірну інформацію про учнів 

свого класу на класоводів та класних керівників. 

                                                              Постійно 

7. Покласти відповідальність за своєчасну і достовірну інформацію про учнів 

пільгових категорій, дітей-сиріт, дітей під опікою, малозабезпечених, чорнобильців, 

надання даних по мікрорайону, даних по харчуванню на соціального педагога 

Маргес Н.Г.                                                                                                    

                                                                   Постійно 

8. Покласти відповідальність за достовірність даних по  приміщеннях гімназії 

на завгоспа Тарасенка О.М.  

                                                                             На початок навчального року 

 

9. Покласти відповідальність за роботу Інтернету у закладі на лаборанта 

Петренка О.М. 

                                                                     Постійно 

 

10.  Покласти відповідальність за створення сайту гімназії своєчасне 

поновлення його сторінки на вчителя інформатики Петренка М.О.  

                                                                    Постійно 

 

11. Покласти відповідальність на завідуючих науково-методичних кафедр 

Богуславську Н.Г, Кіріян Т.В, Опашко І.В, Стецюру О.Л, Діденко З.М,  

Кузьменко І.О, Глущенко Л.В, Негрея В.Г. за своєчасне  та оперативне внесення 

інформації на сторінки сайту гімназії. 

                                                                     Постійно 

 

12. Контроль за своєчасним внесенням інформації на сайт гімназії покласти на 

заступника директора з науково-методичної роботи Вайновську М.К. 



 

13. Зобов’язати педагогічних працівників гімназії, завідуючого бібліотекою 

Пєстрікову О.М поповнювати матеріалами свої сторінки у віртуальних РМО. 

                                                                     Постійно 

14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 


