Подання форми 85-к в програмі «КУРС: Дошкілля»
Інструкція для закладів дошкільної освіти
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1 ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ
Для завантаження програми у Вашому браузері перейдіть за адресою DNZ.EKYRS.ORG
і оберіть розділ «Завантажити».

В цьому розділі натисніть кнопку «Завантажити» напроти пунктів «КУРС: Дошкілля»
та «КУРС: Сайт для ЗДО». Також, за потреби, в цьому розділі Ви можете завантажити
інструкції до роботи з програмою, а також навчальні презентації.

Знайдіть завантажений установочний файл «КУРС: Дошкілля» на Вашому комп’ютері і
запустіть його подвійним натисканням.

У вікні, що відкриється, оберіть мову встановлення і натисніть «Далі».
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Після вибору мови будуть відкриватися інформаційні вікна. В кожному з них
погоджуйтесь з угодою і натискайте кнопку «Далі».

Натискайте «Далі», доки не відобразиться індикатор встановлення.
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По завершенню встановлення з’явиться вікно, в якому натисніть кнопку «Закрити». Не
знімайте в цьому вікні жодну з галочок.
Якщо програма «КУРС: Дошкілля» встановлюється на цьому комп’ютері вперше, після
натискання кнопки «Закрити», буде запропоновано встановити програму Firebird (без якої
не запрацює «КУРС: Дошкілля»). Оберіть одну з мов встановлення і натисніть «ОК».

У вікні встановлення погоджуйтесь з умовами ліцензії і натискайте «Далі».
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Після цього не змінюйте жодних налаштувань і натискайте «Далі», поки програма не
встановиться. По завершенню встановлення натисніть кнопку «Завершити».
Після встановлення «КУРС: Дошкілля» проведіть аналогічні операції для «КУРС: Сайт».
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2 ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО КЛЮЧА І ПЕРШИЙ ЗАПУСК ПРОГРАМИ
Після встановлення програм, запустіть «КУРС: Дошкілля» з робочого столу подвійним
натисканням.

На екрані автоматично з’явиться вікно реєстрації. Згідно інструкції в його нижній
частині, направте зі своєї електронної пошти на ел. адресу DNZ@EKYRS.ORG запит на
отримання ключа.

Ідентифікатор (1 пункт в запиті) скопіюйте з вікна реєстрації
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Щоб дізнатися номер закладу в системі ІСУО (2 пункт запиту), відкрийте в інтернетбраузері сторінку ISUO.ORG і оберіть свою область.

Далі оберіть Ваш орган управління освітою в дереві територіального устрою і
перейдіть в закладку «ЗДО (дошкілля)». Номер в системі закладу можно переглянути у
першій графі списку.

Заповніть і перешліть запист на отримання ключа з усіма чотирма пунктами. Після
отримання ключа введіть його в поле «Ваш ключ» і натисніть кнопку «Застосувати ключ».
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Автоматично відкриються вікна, в яких потрібно буде обрати мову інтерфейсу програми та
ввести дані про заклад. Заповніть їх необхідними даними і натискайте «Далі».

По завершенню введення первинних налаштувань з’явиться вікно вводу логіну та паролю.
Введіть стандартні логін та пароль 1111(чотири одиниці) в обидва поля і натисніт ькнопку
«ОК».
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3 ПОЧАТОК РОБОТИ, ПЕРЕВІРКА ВЕРСІЇ ПРОГРАМИ ТА НАВЧАЛЬНОГО
ПЕРІОДУ

Після запуску програми «КУРС: Дошкілля» відкриється її головне вікно. Якщо
програма вже була встановлена на комп’ютері раніше, обов’язково перевірте її версію
(знаходиться в правому нижньому куті).

Версія програми має збігатися з версією, показаною в розділі «Завантажити» на
сайті DNZ.EKYRS.ORG. Якщо версії відрізняються, проведіть дії, описані в РОЗДІЛІ 1 цієї
інструкції.

Те саме стосується програми «КУРС: Сайт». ЇЇ версію можна побачити в заголовку
програми. За потреби оновіть «КУРС: Сайт».
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Після перевірки версій програм, перевірте, чи виставлений актуальний навчальний період в
програмі «КУРС: Дошкілля». Поточний період також відображується у нижній частині
програми. Якщо він відрізняється від актуального (2018-19 навч. Рік), натисніть на кнопку з
календариком.

Відкриється вікно начальних періодів. Якщо актуальний навч. Період в ньому відстуній,
доведеться створити його, а також всі проміжні періоди. Наприклад:
Додайте період за 2016-17 рік за допомогою кнопки «Створити».

В вікні, що відкриється оберіть рамки періоду і натисніть створити ще раз.

Період буде доданий до списку. Виділіть його лівою кнопкою миші і натисніть
«Кнопку» «Вибрати» для переходу на нього.
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Період буде відмічений у списку зеленою галочкою.

Аналогічно сворюємо і переходимо на 2017-18 рік, а ротім на 2018-19 рік.
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4 ЗАПОВНЕННЯ РЕКВІЗИТІВ І ОНОВЛЕННЯ ДАНИХ НА ПОРТАЛІ ІСУО

Оберіть в головному меню пункт «Сервіс» - «Первинні налаштування».

Уважно перевірте відомості, наведені в закладках «Основні», «Реквізити» та «Спеціальні»

Після перевірки натисніть кнопку «Зберегти» у нижній частині вікна.
Для завантаження даних про садок на портал ІСУО, відкрийте програму «КУРС: Сайт для
ЗДО» і натисніть в ній кнопку «СИНХРОНІЗУВАТИ ВСЕ».
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5 ЗАПОВНЕННЯ І ПЕРЕДАЧА ЗВІТУ

Для початку заповнення оберіть пункт «Форма 85-к» в головному меню.

Натисніть кнопку «Завантажити все» і поля звіту будуть автоматично заповнені даними
з розділів «Діти», «Персонал» та інших, заповнених в програмі «КУРС: Дошкілля».

За потреби поля в звіті можна відредагувати вручну. Для цього натисніть на полі лівою
кнопкою миші і внесіть потрібне значення.
Зверніть увагу! Поля, підсвічені зеленим кольором, автоматично підсумовують
дані в інших полях і вручну не редагуються взагалі.

Натисніть на кнопку «Друк» для перегляду друкованої форми звіту і кнопку
«Відправити» для передачі його в загальну систему ІСУО.
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Після натискання кнопки «Відправити» автоматично почнеться передача звіту. Перед
відправкою переконайтесь, що на комп’ютері встановлена програма «КУРС: Сайт» і працює
інтернет. За потреби, в подальшому Ви зможете внести корективи до звіту і ще раз передати
його на портал за допомогою кнопки «Відправити».

6 ІНШІ ПИТАННЯ
Після встановлення програми і проведення осноних приготувань Ви також
можете розпочати використання інших функцій «КУРС: Дошкілля». Наприклад:
ведення бази даних учнів та персоналу, таблиць відвідуваності та антропометрії, табеля
обліку робочого часу персоналу та тарифікаційного списку.
Детальну інструкцію з можливостей програми КУРС: Дошкілля Ви можете
відобразити, обравши в головному меню пункт «Довідка» - «Зміст».

Переглянути інформацію про інші розповсюджені технічні питання можна у файлі
«Питання, які часто задаються». Знайти цей файл можна на локальному диску C в папці
«КУРС-ДНЗ», або ж на нашому сайті DNZ.EKYRS.ORG в розділі «Завантажити». Також
вказівки по роботі з програмою та відповіді на питання Ви можете знайти на сайті
DNZ.EKYRS.ORG в розділі «Форум».
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