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Про впровадження проекту “E-schools”
у підпорядкованих навчальних закладах
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає
лист ТОВ “Київська енергетична агенція” від 07 листопада 2017 року щодо
використання у загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградської області
сервісів електронного освітнього проекту “E-schools” (додається) для
врахування в роботі.
Просимо довести зазначений лист до відома керівників підпорядкованих
навчальних закладів, педагогічних, батьківських та учнівських колективів.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Начальник управління

Лисенко 22 09 69

В.ТАБОРАНСЬКИИ

www.e-schools.info
info@ e-school.ua тел: +380 68 116 3242

ТОВ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АГЕНЦІЯ»

Ідентифікаційний код юр. особи 40651224, місцезнахождення: 03110, м.Київ, ул.Механізаторів, 10
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Таборанському В.П.
Шановний Володимире Петровичу!
К ористую чись нагодою , дозвольте висловити Вам наш у повагу і подякувати за
використання у навчальних закладах Вашого регіону сервісів електронного освітнього проекту
«Е-schools».
Проект впровадж ується в меж ах виконання д ерж авної програми «Н ова українська школа»
за підтримки Чеської торгової Палати, фахівців Н аціонального еколого-натуралістичного І Центру
учнівської молоді У країни та схвалений до використання Інститутом м одернізації змісту освіти
Міністерства освіти і науки України.
Завдяки вп ровадж ен н ю проекту (сайт https://e-schools.info) загальноосвітні навчальні
заклади, що підклю чил ись до сервісів «Е-schools», отрим али платф орм у для створення
багатоф ункціонального сайту з м айданчиком для ком унікацій між вчителям и, батьками та
учнями, підтримку е л ектронних журналів і щ оденників, систем у прозорих електронних платежів,
технічну підтримку користувачів.
Запровадж ення е л ектронних ж урналів та щ оденників у навчальний процес дозволяє учню
та його батькам переглядати всі виставлені оцінки та коментарі до них. забезпечує зворотній
зв’язок педагогічних працівників з батьками, покращ ує успіш ність школярів.
Разом з тим , хочем о зазначити, що ще не всі школи Вашого регіону активно користую ться
можливостями, що Б Е З К О Ш Т О В Н О надає наш проект.
Пропонуєм о Вам підтримати впровадж ення проекту «Е -schools» та активізувати роботу
педагогічних працівників по впровадж енню в освітню діяльність сучасних інформаційнотелекомунікаційних технологій. У свою чергу, ком анда проекту мас м ож ливість щ отиж нево
(щомісячно) надавати статистику активності педагогічних працівників навчальних закладів
Вашого регіону по вед енню електронних журналів уповноваж еній Вами контактній особі.
Контакти
тех нічної
підтримки
проекту
«Е -schools»:
e.schools.info@ gm ail.com .
тел. + 380681163242, Щ е р б и н а А ндрій А натолійович.
Ми проводимо навчання вчителів та студентів провідних педагогічних вишів країни роботі
з сервісами «Е -schools». Нами розроблена програма підвищ ення кваліф ікації педагогічних
працівників, яка впровадж ується через регіональні Інститути л іс л я д и п л о м н о ї педагогічної освіти
та схвалена до використання Інститутом м одернізації змісту освіти М ОП України.
Просимо повідомити нас щ одо координат контактної особи, яка буде уповноваж ена вами
організовувати роботу по впровадж енню проекту «Е -schools» у навчальних закладах вашої
області.
Сподіваємось на взаєм овигідну співпрацю!
З повагою,

Директор
ГОВ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АГЕНЦІЯ»
Вик:Безрученко B.C.
050 - 3 - 444-999
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