
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Спеціалізована школа № 252 

імені  Василя Симоненка Оболонського району м. Києва 
04209 м.Київ-209, вул. З. Гайдай, 10-В 

т. (044)412-77-10, факс (044)412-77-10 

E-mail: obolon_252@i.ua 

Ідентифікаційний код 21514690 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

НАКАЗ   

29.08.2019р.                                                                                                                                    №110 

Про організацію роботи з проведення всеукраїнського  

експерименту за темою «Впровадження сучасних  

інформаційних технологій («Єдина школа») в освітню  

управлінську діяльність» закладу загальної середньої освіти 

 

На виконання Закону України «Про освіту»,  розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 

грудня 2016 р. № 988 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року» та 

від 20 вересня 2017 р.  № 649 «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні», Наказу Міністерства освіти і науки від 25 червня 2018 р. № 676 «Про затвердження 

Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», зареєстрованого в Мін’юсті 11 

вересня 2018 за № 1028/32480», та Наказу Міністерства освіти і науки від 7 листопада 2000 р. 

№ 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, зареєстрованого в Мін’юсті 11 вересня 2018 за № 1028/32480», Наказу Міністерства 

освіти і науки від 13 березня 2019 року № 341 «Про проведення експерименту всеукраїнського 

рівня за темою «Впровадження сучасних інформаційних технологій («Єдина школа») в освітню 

управлінську діяльність»  інших нормативно-правових актів, та рішення Педагогічної ради від 

29.08.2019 р. (протокол № 1), з метою вдосконалення процесу управління закладом освіти, 

планування та організації освітнього  процесу на основі впровадження інформаційних 

технологій та якісного виконання дослідно-експериментальної роботи, 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати експериментальну роботу педагогічного колективу за темою  

«Впровадження сучасних інформаційних технологій («Єдина школа») в освітню 

управлінську діяльність».  

2. Визначити відповідальним за організацію роботи з проведення 

експерименту та впровадження інформаційних технологій Системи "Єдина школа"  

заступника директора з  

навчально-виховної роботи Ус Н.І. 

3. Визначити, що функції адміністратора Системи "Єдина школа"  в закладі 

освіти буде виконувати вчитель інформатики Сікорінський О.Б. 

4. Покласти на адміністратора Системи "Єдина школа"  відповідальність за 

взаємодію з ТОВ «ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ» щодо отримання доступу до Системи 

"Єдина школа", створення облікових записів її користувачів, адміністрування 

інформації закладу освіти та координацію заходів з підтримки цієї інформації в 

актуальному стані. 
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5. Затвердити Програму реалізації завдань всеукраїнського експерименту за 

темою  «Впровадження сучасних інформаційних технологій («Єдина школа») в 

освітню управлінську діяльність» (Додаток № 1). 

6. Схвалити склад творчої (динамічної) робочої групи щодо організації та 

проведення експерименту (Додаток № 2). 

7. Здійснити заходи щодо: 

впровадження в управлінську діяльність закладу освіти інформаційних технологій 

Системи «Єдина школа» відповідно до Програму реалізації завдань всеукраїнського 

експерименту; 

інформування батьків про поточну та підсумкову успішність і відвідуваність учнів з 

використанням інноваційних технологій Системи "Єдина школа".  

8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ус Н.І. забезпечити: 

контроль за виконанням Програми реалізації завдань всеукраїнського експерименту; 

організацію систематичного контролю за своєчасністю і правильністю роботи 

Адміністратора, класних керівників та педагогів-предметників з інформаційного наповнення 

Електронного журналу та Електронного щоденника; 

підготовку змін до посадових інструкцій педагогічних працівників закладу освіти з 

урахуванням роботи в Системі "Єдина школа". 

9. Заступнику директора з навчально-методичної роботи _______________ за 

підтримки ТОВ «ТАТЛ Технолоджі» організувати та провести тренінги педагогічних 

працівників закладу освіти щодо роботи в Системі "Єдина школа". 

10. Контроль за виконанням даного Наказу залишаю за собою. 

 

Директор  школи                                 Олена ПРЕПОДОБНА 

 

Виконавець: 

Заступник директора з НВР  ______________Ус Н.І. 

 

Погоджено: 

_____________________________ Посада/ПІБ /підпис 

 

 

Зі змістом наказу ознайомлений (на): 

_________20__ р.                                   _____________________________ Ус Н.І. 

_________20__ р.                                   _____________________________ Сікорінський О.Б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток 2 

Наказ Директора СШ № 252 

від   29.08.2019  № 110                     

 

Склад творчої (динамічної) робочої групи  

щодо організації та проведення всеукраїнського експерименту  

 

в Науково-методичний центр Управління освіти Оболонської районної у місті 

Києві державної адміністрації  

Спеціалізована школи № 252 імені Василя Симоненка  

Оболонського району міста Києва 

 

Тема: «Впровадження сучасних інформаційних технологій («Єдина школа») в 

освітню управлінську діяльність»  

1. Ус Н.І., заступник директора спеціалізованої школи № 252 імені Василя Симоненка 

Оболонського району міста Києва. 

2. Сікорінський О.Б., вчитель інформатики спеціалізованої школи № 252 імені Василя 

Симоненка Оболонського району міста Києва. 

1. Левчук А.В., вчитель інформатики спеціалізованої школи № 252 імені Василя 

Симоненка Оболонського району міста Києва. 

2. Кундельська Л.В., вчитель інформатики спеціалізованої школи № 252 імені Василя 

Симоненка Оболонського району міста Києва. 

3. Яковчук Т.В., вчитель української мови та літератури спеціалізованої школи № 252 

імені Василя Симоненка Оболонського району міста Києва. 

4. Вербова О.В., вчитель математики спеціалізованої школи № 252 імені Василя 

Симоненка Оболонського району міста Києва. 

5. Полобюк Є.В., вчитель початкових класів. 

 



 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 



 


