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Положенняпросайт
Сумськогодошкільногонавчальногозакладу(центррозвиткудитини)

№26«Ласкавушка»Сумськоїміськоїради

1.Загальніположення
1.1. ОфіційнийсайтСумськогодошкільногонавчальногозакладу(центр

розвиткудитини)№26«Ласкавушка»Сумськоїміськоїради(надалі«сайт»)єна
веб-сайті(набір файлів) в мережіІнтернет,який заповнюється офіційною
інформацієюСумськогоДНЗ№26«Ласкавушка»СМР.

1.2. Це Положення визначає призначення,принципи організаціїта
регламентфункціонуваннясайтуСумськогодошкільногонавчальногозакладу
(центррозвиткудитини)№26«Ласкавушка»Сумськоїміськоїради(далі–ДНЗ).

1.3. Офіційний інформаційний сайт навчального закладу є
некомерційнимінтернет-ресурсом.

1.4. Сайтєоднимізінструментівзабезпеченняосвітньої,просвітницької 
діяльностіДНЗієпублічним органом інформації,доступдоякоївідкритийдля
всіхбажаючих.

1.5. Дійсне положення визначає поняття,цілі,вимоги,критеріїта
організацію сайтуДНЗірозробленозметою визначеннявимогдоорганізаціїі
підтримкипрацездатностісайтуврамкахмодернізаціїсистемиосвітивумовах
інформаційногосуспільства.

1.6. Діяльністьсайту(втомучисліправилексплуатаціїівикористання
відвідувачами)регулюєтьсяданимПоложенням,атакожіншиминормативними
актамидошкільногозакладу.

1.7. Завідувач ДНЗ призначає редактора сайту, який несе
відповідальністьзавирішенняпитаньпророзміщенняінформації,провидалення
чионовленнязастарілоїінформації.

1.8. Відвідувачем сайтує будь-яка особа,що здійснює доступ через
мережуІнтернет.

1.9. Сайт може бути закрито (вилучено),тільки за розпорядженням
завідувачаДНЗ.

2.МетаізавданнясайтуДНЗ
2.1.Мета сайту:розвиток єдиного інформаційного освітнього простору

закладу,представленняДНЗІнтернет-спільноті.
2.2.Завданнямисайтує:
2.1. презентаціязакладуосвітивмережіІнтернет;
2.2. інформуванняпроособливостізакладу,освітністандарти,навчальні

програмитаплани,запровадженівосвітньомупроцесі,загальнівідомостіпро
педагогічнийколектив,історію,досягненнятощо;

2.3. забезпеченнявідкритостідіяльностізакладуосвітитависвітлення
йогодіяльностівмережіІнтернет;

2.4. інформаційно-освітнєзабезпеченнядіяльностіучасниківтаучасниць
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освітньогопроцесу,зокремадоступудонеобхіднихінформаційнихтаосвітніх
ресурсів,дистанційноїформиздобуттяосвітитощо;

2.5. взаємодія всіх учасників та учасниць освітнього процесу:
адміністрації,педагогічногоколективу,здобувачівосвіти,їхніхбатьків(осіб,якіїх
замінюють),соціальнихпартнерівзакладу;

2.6. створення умов для мережевоївзаємодіїз іншими установами,
спрямованоїнарозв’язанняактуальнихпитаньорганізаціїосвітньогопроцесу,
наданняможливостівідвідувачам сайтупоставитипитанняйотриматинаних
відповідітощо;

2.7. стимулювання творчої активності педагогічних, науково-
педагогічнихпрацівниківтапрацівницьіздобувачівтаздобувачокосвіти;

2.8. обмінпедагогічнимдосвідом;
2.9. висвітлення досягнень закладу освіти, результатів участі

педагогічногоколективута/абоздобувачівтаздобувачокосвітивінноваційній,
дослідно-експериментальнійдіяльності;

2.10.розвитокінтересуздобувачівіздобувачокосвітидодослідницькоїта
інноваційноїдіяльності,зокремаіззастосуваннямінформаційнихтехнологій.

3.ІнформаційнийресурсСайту
3.1. У ДНЗ сформовано відкритий та загальнодоступний ресурс з

інформацією продіяльністьзакладувідповіднодоч.1ст.30ЗаконуУкраїни«Про
освіту»дотакоїінформаціїтадокументів:

•статутзакладуосвіти;
•ліцензіїнапровадженняосвітньоїдіяльності;
•структуратаорганиуправліннязакладуосвіти;
•кадровийскладзакладуосвітизгіднозліцензійнимиумовами;
•освітніпрограми,щореалізуютьсявзакладіосвіти,таперелікосвітніх

компонентів,передбаченихвідповідноюосвітньоюпрограмою;
• територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його

засновником;
•ліцензованийобсягіфактичнакількістьосіб,якінавчаютьсявзакладі

освіти;
•мова(мови)освітньогопроцесу;
•наявністьвакантнихпосад,порядоктаумовипроведенняконкурсунаїх

заміщення(уразійогопроведення);
•матеріально-технічнезабезпеченнязакладуосвіти(згіднозліцензійними

умовами);
•результатимоніторингуякостіосвіти;
•річнийзвітпродіяльністьзакладуосвіти;
•правилаприйомудозакладуосвіти;
•умови доступностізакладу освіти для навчання осіб з особливими

освітнімипотребами;
• розмір плати за навчання,підготовку,перепідготовку,підвищення

кваліфікаціїздобувачівосвіти;
•перелікдодатковихосвітніхтаіншихпослуг,їхвартість,порядокнадання

таоплати;
•правилаповедінкиздобувачаосвітивзакладіосвіти;
•планзаходів,спрямованихназапобіганнятапротидіюбулінгу(цькуванню)

взакладіосвіти;
•порядокподаннятарозгляду(здотриманнямконфіденційності)заявпро

випадкибулінгу(цькування)взакладіосвіти;
•порядокреагуваннянадоведенівипадкибулінгу(цькування)взакладі
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освітитавідповідальністьосіб,причетнихдобулінгу(цькування);
•іншаінформація,якуоприлюднюютьзарішенням закладуосвітиабона

вимогузаконодавства.
•кошторис іфінансовий звіт про надходження й використання всіх

отриманихкоштів;
•інформацію пропереліктоварів,робітіпослуг,отриманихякблагодійна

допомога,іззазначенням їхньоївартості,атакож прокошти,отриманізінших
джерел,незабороненихзаконодавством.

4.Організаціяінформаційногонаповненнятасупроводусайту
4.1.Адміністраціянавчальногозакладувідповідаєзазмістовенаповнення

сайтутайогосвоєчаснеоновлення.
4.2.По кожному розділу сайту (компоненту)визначаються підрозділи

(посадовіособи),відповідальніза підбір та надання відповідноїінформації.
Перелікобов’язковоїінформації,якаподаєтьсяпідрозділами,тавідповідальність
заїїякістьзатверджуютьсякерівникомДНЗ.

4.3.Керівництвозабезпеченнямфункціонуваннясайтутайогопрограмно-
технічнапідтримкапокладаєтьсянаадміністраторасайту.

4.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з
експлуатацієюсайту:

–змінадизайнутаструктури;
– розміщення нової та видалення застарілої інформації,публікація

інформаціїзбазданих,розробкановихweb-сторінок;
– реалізація політики розмежування доступута забезпечення безпеки

інформаційнихресурсів.
4.5Адміністраторсайтуздійснюєконсультуванняосіб,відповідальнихза

наданняінформації,зреалізаціїконцептуальнихрішеньтапоточнихпроблем,
пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного
ресурсу.

4.6.Інформація,якапідготовленадлярозміщеннянасайті,надаєтьсяв
електронномувиглядіадміністраторусайта.

4.7.В окремих випадках текстова інформація може бути надана у
рукописному варіантібез помилок та виправлень;графічна – у вигляді
фотокарток,схем,креслень – у такому випадку матеріали переносяться
(скануються) на електронні носії під керівництвом відповідального за
інформатизаціюосвітньогопроцесу.

4.8.Поточнізміни структури сайту здійснюються відповідальним за
інформатизацію освітнього. Зміни, які носять концептуальний характер,
погоджуютьсязавідувачемДНЗ.

4.9.Оновленнясайтуздійснюєтьсянеменшеодногоразунамісяць.
4.10.Документи якіне віднесенідо категоріїінформаціїзобмеженим

доступом,розміщують для відкритого доступу не пізніше ніж через десять
робочихднівздняїхзатвердженнячи внесеннязмін доних,якщоіншене
визначенозаконом.

5.Персональнідані
5.1.ПрипідготовціматеріалівдлярозміщеннявІнтернеті,адміністрація

ДНЗ та розробники сайтузобов’язанізабезпечити виконання вимогстатті7
ЗаконуУкраїни«Прозахистперсональнихданих».

5.2.Розробникисайтузобов’язанізбиратиписьмовідозволинаучасників
заходів(їхбатьків),якінадаютьправорозробникампублікуватиперсональнідані
дітейтапедагогівнасайтіДНЗ.
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5.3.Відомостіпросуб’єктперсональнихданихможутьбутивилученівбудь-
якийчасіззагальнодоступнихджерелперсональнихданихнавимогусуб’єкта
персональнихданихчийогозаконнихпредставників.

 
6. ПорядоквнесеннязміндоПоложення
6.1. У це Положення можна вносити корективи, поправки, якщо

змінюються:
 концепціїта політика представлення електронноїінформаціїу

глобальніймережі;
 регламентфункціонуваннявеб-серверу;
 розподіл обов’язків між особами, що відповідають за

функціонуваннясайту;
 структурасайту.
6.2.Змінене положення набирає чинностіз моменту його підписання

керівникомнавчальногозакладу.

Завідувач
Н.О.Криворотенко


