Інструкція по користуванню
порталом ISUO
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Звіти
За наявності у користувача певних прав, а саме ISUO Куратор по стат.
звітності (isuo_reports_kurator) можливо виключити ті чи інші звіти навчальних
закладів та адміністративних управлінь з переліку на формування, відправку та
подальшу обробку окремих звітів.
Вихідні звіти, що можуть бути сформовані для адміністративного
управління за наявності усіх необхідних для цього вхідних звітів з відміткою "Звіт
прийнятий", знаходяться в нижній частині веб-сторінки. Ці звіти формують тільки
ті управління, в підпорядкуванні яких є навчальні заклади, в яких формують звіти
ЗНЗ-1, 83-РВК, ЗСО-1.
Звіти ЗНЗ-1, 83-РВК, ЗСО-1 від ЗНЗ будуть відображатися на порталі
починаючи з 25 серпня, коли автоматично буде створено новий навчальний рік
для формування та відображення статистичних звітів.
25 серпня автоматично буде створено новий навчальний рік.З цього
моменту звіти ЗНЗ-1, 83-РВК, ЗСО-1, що формуються в ЗНЗ, будуть
відображатися на порталі ІСУО, будуть доступні до перегляду, присвоєнню
відмітки "Звіт прийнято" та формуванню на їх основі вихідних звітів.
Кожному відділу (управлінню) освіти необхідно налаштувати перелік звітів,
які формуються в даному відділі (управлінні) з урахуванням наявності в
підпорядкуванних ЗНЗ окремих форм власності, типів місцевості та типу ЗНЗ.
Перелік звітів повинен відповідати плану статистичних робіт Міністерства освіти і
науки по закладах і установах освіти на поточний рік.
Наприклад, якщо в районному управлінні освіти є навчальні заклади тільки
в сільській місцевості, то необхідно обирати тільки звіти з приставкою "село",
наприклад, 83-РВК село ком. Якщо є навчальні заклади приватної форми
власності, то необхідно обирати звіти з приставкою "прив."
Коли створені усі звіти, з'являється можливість їх перегляду, видалення і
повторного створення. Неможливо видалити або повторно створити звіт, якщо він
прийнятий адміністративним управлінням вищого рівня.
В адміністративному управлінні найнижчого рівня, там де на базі звітів ЗНЗ-1 та
83-РВК відбувається формування звітів 76-РВК, 83-РВК та зведених таблиць Д4, Д-5, Д-6, Д-7-8, Д-9, на порталі ІСУО в Панелі адміністратора в розділі Звіти Звіти ЗНЗ необхідно провести редагування переліку цих звітів та зведених
таблиць відповідно таблиці по типу закладу, типу місцевості де знаходиться
заклад та належності закладу до форми власності. Для цього потрібно
дозволити створення відповідних звітів через систему чекбоксів.
Тобто, якщо в адміністративному управлінні є ЗНЗ розташовані в сільській
та міській місцевості, то для створення звіту Д-7-8 на порталі ІСУО виставити
дозвільні відмітки для формування звітів Д-7-8 ком., Д-7-8 місто ком., Д-7-8 село
ком. для НЗ комунальної форми власності. При наявності НЗ державної чи
приватної форми власності також виставляються відповідні відмітки.
Для державних закладів інших, крім МОН, міністерств (відомств) створити
адміністративний розділ “Інші міністерства (відомства)” підпорядкований
обласному управлінню , та, якщо потрібно створити в ньому підпорядкований
йому розділ(-и) з назвою міністерства (відомства) в якому визначити перелік
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відповідних звітів та зведених таблиць.
Якщо в адміністративному управлінні на порталі ІСУО формується один із
звітів з графи “ІСУО” то і у всіх управліннях, що знаходяться на вищому рівні
потрібно зробити такий же перелік звітів.
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1.1

4

Авторизований доступ
Для доступу до детальнішої інформації користувачеві має бути присвоєна
роль з певними правами та логін і пароль, що відповідають цьому користувачеві.

.
Після введення логіна і пароля користувачеві на головній сторіночці стають
доступними "Панель адміністратора" і " Пошук":
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Формування сітки звітів
В адміністративному управлінні, де на базі звітів ЗНЗ-1 та 83-РВК шкіл,
відбувається формування звітів 76-РВК, 83-РВК та зведених таблиць Д-4, Д-5,
Д-6, Д-7-8, Д-9 необхідно створити схему формування цих звітів та зведенних
таблиць відповідно додатка до листа Міністерства освіти і науки від 15.01.2015
р. No 1/9-11 План статистичних робіт Міністерства освіти і науки по закладах і
установах освіти на 2015 рік.
На порталі ІСУО в Панелі адміністратора в розділі Звіти -Звіти ЗНЗ
провести редагування переліку цих звітів та зведених таблиць відповідно таблиці
по типу закладу, типу місцевості де знаходиться заклад та належності закладу
до відповідної форми власності. Для цього потрібно дозволити створення через
систему чекбоксів відповідних звітів та зведених таблиць, якщо підпорядковані
управлінню навчальні заклади відповідають тим чи іншим умовам.
Відповідно цих умов використовуються наступні терміни і скорочення:
Скорочен
ня
ком.
держ.
прив.
місто
село
інтерн.
вечірні

1.2.1

Пояснення
Комунальна форма власності
Державна форма власності
Приватна форма власності
Міська місцевість
Сільська місцевість
Навчальні заклади інтернатного
типу
Вечірні (змінні) навчальні заклади

Звіт 1-ЗСО
Звіт про продовження навчання для здобуття повної
середньої освіти випускниками 9-х класів загально-освітніх
навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році

1.2.2

Звіт 76-РВК

Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів
системи МОН України комунальної форми власності на
початок 2015/2016 навчального року
у тому числі зведений звіт по загальноосвітніх школахінтернатах (без спеціальних шкіл-інтернатів)
Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів
системи МОН України державної форми власності (школи
соціальної реабілітації та інші, що фінансуються з

Звіти

Державного бюджету)
У тому числі зведений звіт по загальноосвітніх школахінтернатах (без спеціальних шкіл-інтернатів)
Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів
інших міністерств (відомств) – один зведений і окремо по
кожному міністерству (відомству)
У тому числі зведений звіт по загальноосвітніх школахінтернатах інших міністерств (відомств) – один зведений звіт
Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів
приватної форми власності
У тому числі зведений звіт по приватних загальноосвітніх
школах-інтернатах (без спеціальних шкіл-інтернатів)

1.2.3

Зведена таблиця Д-4
Відомості про матеріальну базу денних загальноосвітніх навчальних
закладів системи МОН України комунальної форми власності на
початок 2015/2016 навчального року
Те ж по закладах МОН України державної форми власності
Те ж по закладах інших міністерств (відомств) (один зведений звіт)
Те ж по приватних закладах

1.2.4

Зведена таблиця Д-5
Відомості про профільне навчання і поглиблене вивчення предметів
на початок 2015/2016 навчального року в денних загальноосвітніх
навчальних закладах системи МОН України комунальної форми
власності
Те ж по закладах системи МОН України державної форми
власності
Те ж по закладах інших міністерств (відомств) (один зведений звіт)
Те ж по приватних закладах

1.2.5

Зведена таблиця Д-6
Відомості про групування денних загальноосвітніх навчальних
закладів за кількістю вчителів, класів і учнів та про наповнюваність
класів учнями по закладах системи МОН комунальної форми
власності на початок 2015/2016 навчального року
Те ж по закладах системи МОН державної форми власності
Те ж по закладах інших міністерств (відомств) (один зведений звіт)
Те ж по приватних закладах
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Зведена таблиця Д-7-8
Відомості про мови навчання та вивчення мови як
усього
предмета у загальноосвітніх навчальних закладах
по міській
системи МОН України комунальної форми власності на
по
початок 2014/2015 навчального року (усього і окремо
сільській
по міській та сільській місцевості)
Те ж по закладах: системи МОН України державної
усього
форми власності
по міській
по
сільській
Те ж по закладах: інших міністерств (відомств) – один усього
зведений звіт по міській, по сільській місцевості та
по міській
разом
по
сільській
Те ж по закладах: приватних
усього
по міській
по
сільській

1.2.7

Зведена таблиця Д-9
Відомості про загальноосвітні санаторні та спеціальні школи
(школи-інтернати) системи МОН України комунальної форми
власності на початок 2015/2016 навчального року
Те ж по закладах: інших міністерств (відомств) – один
зведений звіт
Те ж по закладах: приватних

1.2.8

Звіт 83-РВК
Зведений звіт про чисельність і склад педагогічних
усього
працівників
по
денних загальноосвітніх навчальних закладів системи міській
МОН
по
України комунальної форми власності на 1жовтня
сільській
2015 року (усього і окремо по міській та сільській
місцевостях)
у т.ч. по школах-інтернатах МОН України комунальної
форми власності
Те ж по закладах системи МОН України державної
усього
форми власності
по
міській
по
сільській
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у т.ч. по школах-інтернатах МОН України державної
форми власності
Те ж по закладах інших міністерств (відомств) (один усього
зведений звіт по міській, по сільській місцевостях та по
разом)
міській
по
сільській
у т.ч. по школах-інтернатах інших міністерств
(відомств)
Те ж по приватних закладах
усього
по
міській
по
сільській
у т.ч. по приватних школах-інтернатах
Те ж по вечірніх (змінних)школах
усього
по
міській
по
сільській

1.3

Відображення стану звітів
Вибравши адміністративне управління побачимо список навчальних
закладів з переліком звітів. Для кожного звіту є іконка, що відображає його стан
(є, нема, прийнятий, не прийнятий та інше):
- нема звіту.;
- є звіт, що прийшов;
- перегляд звіту;
-

завантажити звіт (.pdf)

- поле для відмітки "Звіт прийнятий";
- поле з виставленою відміткою "Звіт прийнятий";
- створення вихідного звіту.
- помилка у вхідному звіті
При наведенні курсора на іконку з'являється підказка з описом відповідного
змісту.
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Якщо іконка є посиланням, то з'являється підказка з описом дії відповідного
посилання.

Також можливо переглянути звіт чи завантажити його для друку.

