УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ
НАКАЗ
від 29.09. 2014
м. Селидове

№ 311

Про проведення огляду-конкурсу
на кращий веб-сайт навчального
закладу
На виконання наказів департаменту освіти і науки Донецької
облдержадміністрації від 30.05.2014 № 302 «Про заходи щодо формування єдиного
освітнього інформаційного простору загальної середньої та дошкільної освіти»,
відділу освіти від 10.06.2014 № 224 «Про заходи щодо формування єдиного
освітнього інформаційного простору закладів освіти міста», з метою ефективного
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність навчальних
закладів, виявлення та популяризації кращих освітніх веб-ресурсів
Н А К А З У Ю:
1. Провести огляд-конкурс на кращий веб-сайт навчального закладу з 20.10
по 24.10.2014.
2. Затвердити Положення про огляд-конкурс на кращий веб-сайт
навчального закладу, склад міського журі огляду-конкурсу (додатки 1, 2).
3. Міському методичному кабінету відділу освіти (Панасенко В.В.)
забезпечити методичний супровід заходу.
4. Керівникам закладів освіти:
4.1. Забезпечити участь закладів в огляді-конкурсі на кращий веб-сайт.
4.2. Своєчасно до 20.10.2014 надіслати анкети-заявки на участь в оглядіконкурсі (додаток 3).
5. Даний наказ розмістити на сайті відділу освіти (http://osvita-selid.ucoz.ua).
6. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача міським
методичним кабінетом Панасенко В.В.

Начальник відділу освіти

І.Л.ОХОМУШ

Додаток 1
Положення
про огляд-конкурс на кращий веб-сайт навчального закладу
1. Мета і завдання
Виявлення і популяризація кращих освітніх веб-ресурсів закладів освіти міста; підтримка інноваційного
досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти; сприяння впровадженню у
навчальний процес нових зручних інструментів взаємодії всіх його учасників – учнів, педагогів, батьків,
адміністрації.
2. Умови участі в огляді-конкурсі
Об’єктом огляду-конкурсу є веб-сайти навчальних закладів. Предметом конкурсу є змістовне наповнення
веб-сайтів, зручність їх використання, забезпечення участі всіх учасників навчального процесу у діяльності
закладів освіти. У конкурсі може взяти участь будь-який загальноосвітній, дошкільний та позашкільний
заклад міста за умови своєчасного подання заявки до міського журі.
3. Критерії оцінювання
Кожний веб-сайт оцінюється за такими критеріями:
1) загальний дизайн (відповідність форми змісту, оригінальність оформлення);
2) стилістична цілісність сайту: єдність кольорового рішення і шрифтів (не більше 3-х шрифтів),
раціональне використання графіки (оптимізовані зображення за розміром і якістю);
3) навігація (простота і зручність звернення, наявність гіперпосилань, карти сайту);
4) інформаційне наповнення (повнота та доступність інформації про заклад, відображення навчальновиховного процесу закладу, грамотність оформлення матеріалів);
5) інформативність (наявність та актуальність різноманітної інформації, адресованої різним категоріям
учасників освітнього процесу - учням, батькам, педагогам);
6) корисність і значимість матеріалів сайту для цілей освіти, відсутність комерційної реклами;
7) динамічність сайту (частота оновлення контенту, підтримка роботи сайту);
8) інтерактивність (наявність форми зворотного зв'язку, гостьової книги, опитувань, статистики відвідувань
тощо).
4. Підведення підсумків
Переможці та призери огляду-конкурсу нагороджуються дипломами відділу освіти.
Додаток 2
Склад журі
огляду-конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу
Панасенко В.В. – голова журі, завідувач ММК
Члени журі:
1. Рева Л.В. – керівник міського МО вчителів інформатики
2. Хацько Т.В. – провідний спеціаліст з дошкільного виховання
3. Тарасенко Н.С. – методист з ІКТ ММК
4. Єлістратова Л.Г. – методист з НВР ММК
Додаток 3
Заявка
на участь в огляді-конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу
Повна назва навчального закладу
Адреса веб-сайту
Розробник
Рік створення
Адміністратор
сайту
(ПІБ,
посада (клас для учнів)
Короткий опис веб-сайту (мета,
особливості сайту; платформа,
на якій реалізований)
Рекомендації для перегляду
(браузер)
Керівник навчального закладу

_________________________________________

(ПІБ)

