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  Про створення інформаційної 
системи управління освітою та 
впровадження проекту в 
Здолбунівському районі   

  

 

 На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації від 10.06.2013 № 455 “ Про створення регіональної інформаційної 
системи управління освітою та впровадження проекту в Рівненській області” та 
з метою створення інформаційної системи управління освітою та наповнення 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти, автоматизації 
управлінської діяльності на всіх рівнях, спрощення процедури документообігу, 
враховуючи позитивний досвід регіонів України з упровадження проекту       

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити куратором за впровадження проекту інформаційної системи 
управління освітою (далі – проект ІСУО) у Здолбунівському районі 
головного спеціаліста відділу освіти Демедюка А.М. 

2. Забезпечити виконання плану-графіку, затвердженого наказом освіти і 
науки Рівненської обласної державної адміністрації від 10.06.2013 № 455 
“Про створення регіональної інформаційної системи управління освітою та 
впровадження проекту в Рівненській області”, що додається. 

3. Завідувачу районного методичного кабінету Глущук Н.О. : 
3.1 Призначити відповідальним за технічний супровід проекту ІСУО 

методиста районного методичного кабінету Александрука В.В. 
3.2 Забезпечити методичний  супровід в навчальних закладах щодо 

створення інформаційної системи. 
3.3 Заповнити інформацію про Здолбунівський район на сайті 

www.isuo.org . 
4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

4.1. Наказом призначити відповідальну особу за впровадження проекту 
ІСОУ , копії наказів надати у відділ освіти до 19.06 2013 р. 

4.2. Підготувати гарантійні листи підрядникам щодо оплати послуг по 
наданню програмного забезпечення до 25.06.2013 року. 
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4.3. Отримати логін та пароль у районного куратора. 
4.4. Забезпечити введення даних та формування бази про навчальний 

заклад протягом червня – серпня 2013 року. 
4.5. Контролювати створення бази даних на порталі www.isuo.org . 

5.   Головному спеціалісту відділу освіти Демедюку А.М.: 
5.1. Проконтролювати призначення в загальноосвітніх навчальних 

закладах району відповідальних осіб за впровадження проекту. 
5.2. Систематично контролювати процес створення школами 

інформаційної системи управління освітою та надавати щотижневий 
звіт обласному куратору про процес впровадження у 
Здолбунівському районі. 

6. Даний наказ розмістити на сайті відділу освіти Здолбунівської районної 
державної адміністрації. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
 

 
Начальник  відділу  В.Бондарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


