Національний проект
“Безпечна та розумна школа“

Інтегроване рішення на основі СКД STOP-Net та АС “Школа“

Схвалено до використання

Розроблено

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ СИСТЕМИ
Персоналізовані
електронні учнівські
квитки

Програмне
забезпечення
АС “Школа”

Серверне та
додаткове
обладнання

Система контролю
доступу STOP-Net

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВАШОЇ ДИТИНИ

Пільговий проїзд у
міському транспорті

Перший офіційних документ
підтверджуючий особу

Знижки на відвідування муніципальних
державних музеїв, театрів, філармоній,
кінотеатрів та розважальних центрів

Забезпечення доступу
до навчального закладу

Дистанційна підготовка до здачі
ЗНО з 8 основних предметів

Електронний журнал, що
завжди під рукою (щоденник,
розклад, домашні завдання)

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ'Ї
Веб-портал «Моя Освіта» для
взаємодії викладачів, учнів та їх
батьків

SMS та Email інформування про
відвідування навчального закладу та
навчально-виховний процес учня

Контроль підготовки Вашої дитини до
здачі ЗНО з 8 основних предметів.

Оперативне інформування про здорове
харчування дитини з можливістю зробити
попереднє замовлення

ЩО ОТРИМУЄ ШКОЛА ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ?
Надійний захист території
навчального закладу та
забезпечення безпеки учнів

Виконання рекомендацій Міністерства освіти
України щодо переходу на учнівські квитки на
основі багатофункціональних смарт-карток

Підвищення прозорості
роботи навчального закладу
та зростання довіри до нього
серед батьків

Автоматизація основних навчальних процесів,
пов'язаних з плануванням шкільних занять,
контролем знань, моніторингом успішності та
багато іншого.

Впровадження сучасних стандартів навчання і
відповідне підвищення рейтингу навчального
закладу

Контроль відвідування школи і поліпшення
навчальної дисципліни

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА “ШКОЛА”
Програма охоплює всі ключові процеси діяльності навчального закладу.

“УЧНІ”

Робота з актуальною та історичною інформацією по учням, формування
різних вибірок по спискам учнів - за уроками, класами тощо.

“СПІВРОБІТНИКИ”

“ДІТИ МІКРОРАЙОНУ”

Система збору та обробки інформації про дітей
мікрорайону, створення їх анкет за первинними
даними, відслідковування їх переведення в інші школи.

Відображення загального списку співробітників начального закладу. Для
кожного викладача можна додати побажання до розкладу, які будуть
враховані при створенні розкладу уроків для школи та інше.

“НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ”

“СТАТИСТИЧНІ ЗВІТИ”

“ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ”

Створення необхідних для навчального закладу звітів, як державних, так
і для внутрішнього документообігу. Примітка: більше 200 видів звітів.

“НАКАЗИ”

Створення наказів з використанням бази даних навчального закладу,
вибір інформації, необхідної для формування повноцінного наказу,
який буде збережений в електронному вигляді та може бути
роздрукованим.

“ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ”

Електронна версія класного журналу, яка дозволить оперативно
отримувати інформацію про успішність та відвідування учнів.

Легке створення та коригування навчальних планів для
будь-якого класу, навчального потоку, школи.

Реквізити установи, які, зазначаються у “шапці” звіту
або наказу (наприклад, форма власності) та параметри
школи, від яких залежать значення комірок (наприклад,
школа чи спецшкола), автоматично заповнюються
згідно державного реєстру ІВС “ОСВІТА”.

“АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗКЛАД УРОКІВ”

Автоматичне генерування розкладу уроків, планування
індивідуальних занять для учнів, коригування
навантаження викладачів.

ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА?

Пост охоронця
Контроль тривожних повідомлень
і виклик екстрених служб

Email повідомлення
Інформування про відвідування навчального
закладу та навчально-виховний процес учня

Пред'явлення
пропуску-учнівського
квитка

SMS повідомлення
Інформування про відвідування навчального
закладу та навчально-виховний процес учня

Особистий кабінет на веб-порталі “Моя Освіта“

Інформація про навчальні програми і успішності учнів

Сервер системи STOPNet / АС “Школа“

СИСТЕМА ХАРЧУВАННЯ
Повний контроль та автоматизація процесу
харчування у школі, оперативне інформування
батьків.

Навчальний заклад отримує:
Формування прозорої звітності в режимі он-лайн
Безготівковий розрахунок
Облік коштів на харчування пільговиків
Виключення ризиків, пов'язаних з використанням учнями готівки

Батьки учнів отримують:
Оперативне інформування про здорове харчування дитини
Можливість зробити попереднє замовлення

Сайт системи безпеки і автоматизації
навчальних закладів STOP-Net/ АС “Школа“
www.bezpeka.osvita.net

www.ndipit.com.ua

www. card-sys.com

