
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської ради Тернопільської області 
 

вул. Грушевського, 3, м. Тернопіль, 46001, тел. 52-13-17, 52-68-50, 52-38-92,  

e-mail: centrschool3@ukr.net Код ЄДРПОУ 14040173 
 

НАКАЗ 

 

01 грудня 2017         № 217 

 

 

 Про забезпечення актуального стану 

 бази даних в інформаційній системі 

 управління освітою (ІСУО) 
 

 

 Відповідно до  ст.13,  cт.30  Закону України  «Про освіту», статей  8-16 

Закону України «Про захист персональних даних»,  Постанови Кабінету 

Міністрів  України від 2 березня 2016 р. № 207 (Із змінами, внесеними згідно з 

Постановами №964 від 14.12.2016, №202 від 29.03.2017, №579 від 09.08.2017) 

«Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 

2017 року  № 684  «Про затвердження Порядку ведення  обліку дітей шкільного 

віку та учнів»,  наказу МОНУ від 29.05.2015 №986 «Про впровадження 

інформаційної системи управління освітою ІСУО», наказу управління освіти і 

науки Тернопільської міської ради від 27.11.2017 року № 560 "Про 

забезпечення актуального стану бази даних в інформаційній системі  

управління освітою (ІСУО)", з метою підтримки єдиної системи збору, 

обробки, зберігання інформації та забезпечення актуального стану бази даних 

зазначеного програмного комплексу 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи, відповідальному 

за ведення бази даних в інформаційній системі управління освітою (ІСУО) 

Пільгун С.В.: 

1.1. До 05.09.2018 року внести відомості  про  місце реєстрації  та 

проживання  дітей  школи. 
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1.2. Інформувати учасників освітнього  процесу про занесення їхніх 

персональних даних для обробки до баз даних програмного комплексу,  

з роз’ясненням мети створення таких баз даних та ознайомленням із 

заходами щодо забезпечення захисту персональних даних в 

інформаційній системі управління освітою (ІСУО). 

1.3. Проводити систематичну роботу в інформаційній системі управління 

освітою (ІСУО) та підтримувати базу даних в актуальному стані. 

2. Класним керівникам 1 – 11 класів: 

2.1. до 30.04.2018 року зібрати копії документів з місця реєстрації учнів 

(копії будинкової книги чи довідки про місце реєстрації) та передати 

відповідальному за ведення бази даних в інформаційній системі 

управління освітою (ІСУО) Пільгун С.В. для внесення змін. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи     Н.Д.Будій 
  

 


