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Звернення
Шановна Віро Борисівно!
Компанія «Національні Освітні Технології» є ексклюзивним представником
Європейської системи електронного управління школою "Моя Школа" на території
України. Ця система за 15 років зарекомендувала себе, як сучасний інструмент
діджиталізації шкіл в Литовській Республіці (80% навчальних закладів в цій країни
використовують систему "Моя Школа"), що дозволяє відмовитись від паперових
носіїв для керівництва шкіл, викладачів, дітей та їх батьків.
Від 1 жовтня 2019 року органи державної влади мають повністю відмовитися від
паперового документообігу, а за 1-2 роки всі державні органи в Україні мають
перейти на електронний документообіг. Про це під час зустрічі з Президентом
України 3 вересня 2019 року заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
«Національні Освітні Технології» є офіційним партнером Міністерства освіти і
науки України, що підтверджує підписаний 30 серпня 2019 року Меморандум про
співпрацю (Меморандум додається до листа). На даний момент Програмний
Комплекс "Моя Школа", має сертифікат ТЗІ (Сертифікат додається до листа) і
завершує процедуру отримання грифу, що дозволить використовувати цю систему,
як заміну паперовим носіям.
«Моя Школа» це:
1. Система оптимізації управління закладами загальної середньої освіти
 Формування навчальних періодів, графіку уроків, введення замін та
інтеграцій вчителів, формування звітів в системі для експорту та багато
іншого).
 Оптимізація управління закріпленим класом для вчителів з постійним
доступом до інформації про учнів та їх діяльність у школі.
2. Електронна система документообігу, яка включає електронний класний
журнал та електронний учнівський щоденник
 Зручна система ведення документів, які в подальшому без будь-яких
проблем замінять паперові аналоги.
 Оптимізація фіксування успішності та проведених уроків, відвідування та
запізнень, домашніх завдань та багато іншого.

3. Єдина система, що охоплює головні інформаційні та навчальні процеси в
школі
 Доступ до системи для батьків, учнів та працівників школи з будь-якого місця
та пристрою маючи лише доступ в Інтернет.
 Інформація про заплановані уроки, позакласну роботу, модулі для обміну
особистими повідомленнями та матеріалами між всіма користувачами
системи (форум, особисті повідомлення, опитування).
 Зручний мобільний додаток для батьків та учнів, що полегшує користування
системою.
Ми описали лише частину доступного функціоналу і пропонуємо провести
презентацію для більш детального ознайомлення із системою “Моя Школа”.
У зв'язку з пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 Статті 2 Меморандуму про співпрацю
між ТОВ «Національні Освітні Технології» та Міністерством освіти і науки України
від 30 серпня 2019 року, пропонуємо навчальним закладам Вашого міста
скористатись даним продуктом.
Ми просимо Вас:
1) Надати можливість безперешкодно ознайомитись школам з даною
системою, провести презентації системи для директорів та батьків з метою
подальшої діджиталізації шкіл в Вашому місті та в Україні загалом.
2) Організувати спільну зустріч для презентації системи «Моя Школа»
керівництву міста та безпосередньо Вам, Віро Борисівно.
Просимо відповісти на це звернення згідно до частини першої статті 20 Закону
України «Про звернення громадян» та надіслати відповідь за адресою: 21009,
Україна, Вінниця, вул. Соборна 70, оф. 107 та на електронну адресу:
office@not.org.ua
З повагою,
Артем Комісарчук
Директор ТОВ «Національні Освітні Технології»

