Інструкція
із заповнення форми подання результатів відбору
оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів
загальноосвітніх навчальних закладів
Подання навчальними закладами результатів відбору оригінал макетів підручників для учнів
4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється тільки через заповнення
відповідної форми на сайті репозитарія.
Для отримання паперових документів слід роздруковувати форму, заповнену на репозитарії.
Перед заповненням форми зберіть дані про кількості та назви обраних підручників, кількості
учнів у 3-х і 6-х класах, а також відомості про мову навчання та іноземні мови, що
вивчаються у вашому навчальному закладі.
Врахуйте, що форма може перебувати в двох режимах — чернетки і сформованого
замовлення. У режимі чернетки ви можете редагувати вміст полів, у яких вказано
кількість підручників і роздруковувати чернетку документа, а у режимі сформованого
замовлення — тільки роздрукувати чистовик документа.
Перехід від чернетки до сформованого замовлення відбувається після натискання
кнопки Надіслати.
1.

Увійдіть на сайт репозитарію (ua.lokando.com), використовуючи логін-код
загальноосвітнього навчального закладу.

2.

Перейдіть на сторінку КОНКУРС ПІДРУЧНИКІВ, у розділі ШКОЛАМ натисніть
посилання
ФОРМА «Результати відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4 класів» або
ФОРМА «Результати відбору оригінал-макетів підручників для учнів 7 класів».
ПРИМІТКА. Навчальні заклади, в яких один з цих класів відсутній, заповнюють одну форму,
у яких є обидва класи — дві.

3.

Ви побачите сторінку відповідної форми у режимі чернетки. Про це свідчить напис
під заголовком. На початку сторінки відображаються код і назва вашої школи, а
також поля для введення даних про мову навчання, іноземні мови та кількість учнів
у 3-х або 6-х класах. У режимі чернетки ці поля не доступні для вводу.
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4.

Уважно прочитайте інформацію про заповнення форми.

5.

Починайте заповнювати форму, вводячи числа, що позначають кількість
примірників, у поля поруч з назвою відповідного підручника.
ПРИМІТКА. У разі помилки просто видаліть число в полі або змініть його на інше.

УВАГА! Ви можете змінювати кількість підручників та друкувати чернетку
документа з метою перевірки правильності введених даних доти, ДОКИ не
натиснете кнопку Надіслати. Цю кнопку слід натискати після виконання дій,
описаних в пунктах по 9 включно.
6.

У кінці форми розташовано блок підручників в перекладі на мови національних
меншин. Якщо вашому навчальному закладу необхідно заповнювати цей блок,
спочатку оберіть у списку мову навчання, після чого стануть доступними поля для
кількості підручників.

7.

У поля біля потрібних підручників уведіть числа, що означають кількість їх
примірників.
ПРИМІТКА. У разі помилки видаліть число в полі або змініть його на інше. Якщо ви взагалі
помилково почали заповнювати цей блок, виберіть у списку мови елемент «немає», і всі поля
блоку будуть очищені.

8.

Коли всі поля будуть заповнені, роздрукуйте чернетку документа. Для цього
перемістить курсор з поля введення і натисніть клавішу Home на клавіатурі — ви
переміститесь на початок сторінки.
Натисніть кнопку Друкувати. Залежно від того, у якому браузері ви працюєте, після
цього ви побачите або вікно попереднього перегляду, або вікно друку документа.
Можете також скористатися командою друку браузера.
Роздрукуйте документ та перевірте його.
ПРИМІТКА. Для друку документа бажано користуватися браузером Internet Explorer або Mozilla
Firefox.

9.

Перевірте, чи правильно введено всі дані, виправте помилки. За потреби знову
роздрукуйте чернетку документа.
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10.

Коли ви будете впевнені, що всі дані правильні, натисніть кнопку Надіслати. Після
цього стануть доступними поля для вводу загальних відомостей. Заповніть ці поля і
ще раз натисніть кнопку Надіслати.

11.

Ваше замовлення буде сформовано, і ви більше не зможете його редагувати.
Сторінка форми виглядатиме, як показано на рисунку нижче — напису «Чернетка»
немає, з кнопок залишилася тільки кнопка Друкувати.

12.

Роздрукуйте чистовик документа (див. п. 8), підпишіть його і поставте печатку
навчального закладу, відскануйте документ у pdf-форматі та надішліть:
1) паперовий примірник до ІІТЗО (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 36, загальний відділ);
2) електронний примірник (відсканований документ у pdf-форматі) на електронну
адресу konkursmon.2014@gmail.com.
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