УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ
НАКАЗ
від 27.10. 2014
м. Селидове

№ 345

Про результати огляду-конкурсу
на кращий веб-сайт навчального
закладу
Відповідно до Положення про огляд-конкурс на кращий веб-сайт навчального
закладу, затвердженого наказом відділу освіти міської ради від 29.09.2014 № 311
«Про проведення огляду-конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу», з метою
виявлення та популяризації кращих освітніх веб-ресурсів, формування єдиного
інформаційного веб-простору системи освіти міста в період з 20.10 по 24.10.2014 був
проведений огляд-конкурс.
Об’єктом конкурсу були веб-сайти загальноосвітніх,
дошкільних та
позашкільних навчальних закладів міста. Предметом конкурсу стало змістовне
наповнення веб-сайтів навчальних закладів, зручність їх використання, забезпечення
участі всіх учасників навчально-виховного процесу в діяльності закладів освіти.
Сайти оцінювалися за показниками, згрупованими у такі категорії: дизайн,
інформаційне наповнення, інтерактивність і динамічність. Враховувались
оригінальність оформлення сайту,
корисність інформаційного наповнення для
різних категорій відвідувачів,
періодичність оновлення контенту, відсутність
комерційної реклами.
У конкурсі взяли участь 10 загальноосвітніх навчальних закладів (ЗОШ №№ 1,
2, 6, 12, 13, 17, 18, 19, 22, гімназія), 6 дошкільних навчальних закладів («Чайка»,
«Мальвіна», «Роднічок», «Пролісок», «Рябінка», «Світлячок») та 1 позашкільний
навчальний заклад (ЦТДЮ м. Селидового).
Огляд-конкурс продемонстрував, що подібні заходи сприяють розширенню
мережі інформаційних ресурсів системи освіти міста. Разом з тим, більшість сайтів
навчальних закладів потребують удосконалення, постійного і своєчасного додавання
та оновлення веб-контенту.
На підставі зазначеного
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення міського журі, визначивши переможцями та призерами
огляду-конкурсу:
1) у категорії «Кращий веб-сайт загальноосвітнього навчального закладу»:
Селидівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
І місце
Загальноосвітня гімназія
ІІ місце
Курахівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22
ІІ місце
Українська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13
ІІІ місце
Селидівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6
ІІІ місце
Українська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12
ІІІ місце

2) у категорії «Кращий веб-сайт дошкільного навчального закладу»:
ДНЗ «Мальвіна»
І місце
ДНЗ «Пролісок»
ІІ місце
ДНЗ «Рябінка»
ІІІ місце
ДНЗ «Чайка»
ІІІ місце
3) у категорії «Кращий веб-сайт позашкільного навчального закладу»:
Центр творчості дітей та юнацтва м. Селидового
ІІ місце
2. Нагородити Дипломами відділу освіти переможців та призерів конкурсу.
3. Керівникам навчальних закладів:
3.1. Проаналізувати підсумки огляду-конкурсу та вжити дієвих заходів щодо
активізації роботи педагогічних колективів у напрямі створення та удосконалення
веб-сайтів навчальних закладів міста.
3.2. Відзначити адміністраторів сайтів навчальних закладів, веб-ресурси яких
отримали призові місця в огляді-конкурсі.
4. Даний наказ розмістити на сайті відділу освіти (http://osvita-selid.ucoz.ua).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача міським методичним
кабінетом Панасенко В.В.

Начальник відділу освіти

І.Л.ОХОМУШ

