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УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


НАКАЗ
смт. Володимирець

 04 жовтня  2016 року                                                                           № 305

Про затвердження Положення 
про веб-сайт управління освіти,
молоді та спорту в глобальній
інформаційній мережі Інтернет


      З метою забезпечення прозорості діяльності управління освіти, молоді та спорту Володимирецької райдержадміністрації та з метою доступу громадськості до інформаційних ресурсів управління освіти


Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Положення про веб-сайт управління освіти молоді та спорту Володимирецької райдержадміністрації у глобальній інформаційній мережі Інтернет (далі –Положення) (додаток 1). 
     2. Методисту Володимирецького районного методичного кабінету при управлінні освіти, молоді та спорту Каюну С. Б. постійно забезпечувати розміщення інформації про діяльність управління освіти молоді та спорту  на веб-сайті у глобальній інформаційній мережі Інтернет відповідно до цього Положення.
     3. Працівникам управління освіти молоді та спорту постійно забезпечувати оновлення інформації про діяльність управління освіти на веб-сайті управління освіти молоді та спорту Володимирецької райдержадміністрації у глобальній інформаційній мережі Інтернет відповідно (додаток 2). 

  


   4. Керівникам навчальних закладів району.
Створити творчу групу у складі представників різних категорій учасників навчально-виховного процесу (учнів, учителів, батьків, представників громадськості), на яких будуть покладені обов’язки щодо інформаційного наповнення та розвитку офіційного сайту навчального закладу до 30.12.2016 р.

     5. Контроль за виконанням цього наказу поклавши на заступника начальника  управління освіти, молоді та спорту. 



Начальник управління			                      	Н.В.Сакова



Підготував:  
Методист  районного методкабінету при управлінні
освіти, молоді та спорту                                                                     С. Каюн


Погоджено:
Юрисконсульт  управління освіти, молоді та спорту                      Н.Тутевич


Погоджено:
Заступник начальника  управління 
освіти, молоді та спорту                                                                      В. Друзь







Додаток 1

до наказу управління освіти, 
молоді та спорту Володимирецької
райдержадміністрації
№ 305 від 04.10.2016р.

ПОЛОЖЕННЯ

про веб-сайт управління освіти, молоді та спорту Володимирецької райдержадміністрації 
в глобальній інформаційній мережі Інтернет

     1.Це Положення визначає статус веб-сайту управління освіти, молоді та спорту Володимирецької райдержадміністрації (далі - управління) як інформаційного ресурсу про діяльність управління освіти,  молоді та спорту у глобальній інформаційній мережі Інтернет (далі мережа Інтернет) та встановлює порядок розміщення на ньому інформації.

     2.Веб-сайт управління  є офіційним джерелом інформації, який створюється для висвітлення діяльності управління освіти, молоді та спорту та інформаційної взаємодії з різними організаціями, громадськістю.

     3.Адреса веб-сайту управління у мережі Інтернет –  http://volodvios.at.ua/
     4.Інформація, яка розміщена на веб-сайті управління включає:
    4.1. Нормативно - правову базу 
    4.2. Планування роботи управління освіти молоді та спорту
    4.3. Накази управління освіти, молоді та спорту
    4.4. Графік прийому громадян начальником управління освіти, молоді та спорту, заступником начальника управління.
    4.5. Інформаційні повідомлення про поточну діяльність управління освіти, молоді та спорту
    4.6. Загальну інформацію щодо навчальних закладів району
    4.7. Інформацію щодо проведення ЗНО
    4.8. Інформацію щодо проведення ДПА
    4.9. Інформацію про державні закупівлі
    4.10. Інформацію щодо виконання основних завдань та діяльності структурних підрозділів управління.

     4.11. Посилання на веб-сайти органів державної влади України та органів місцевого самоврядування, джерела інформації тощо.

     5.Структурні підрозділи управління можуть поширювати інформацію про свою діяльність через веб-сайт управління.

     6.Підготовка інформації, у т.ч. її оновлення, на веб-сайті здійснюється працівниками управління за напрямками діяльності, які несуть повну відповідальність за зміст поданої інформації на веб-сайт управління освіти, молоді та спорту та своєчасність її оновлення.

     7. При підготовці та розміщенні матеріалів на веб-сайті необхідно дотримуватись положення про авторські права, а саме: 

     - всі авторські права на матеріали, розміщені на сайті, належать авторам;

    - будь-яке використання матеріалів повинно бути погоджено з авторами. 
Для класичних творів такий дозвіл, не потрібний через термін давності. 

     - якщо неможливо знайти автора, виправданням є те, що будь-який з матеріалів, розміщених на сайті не використовуються в комерційних інтересах

     8.Для забезпечення функціонування веб-сайту управління начальник управління освіти, молоді та спорту видає наказ, яким затверджує відповідальних осіб за розміщення та оновлення інформації на веб-сайті. 

     9.Оновлення інформації на веб-сайті здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на тиждень.











Додаток 2

до наказу управління освіти,
 молоді та спорту Володимирецької 
райдержадміністрації 
№305 від 04.10.2016 р. 
 
    Відповідальні за оновлення інформації про діяльність управління освіти, молоді та спорту на веб-сайті у глобальній інформаційній мережі Інтернет

Розділ сайту

Відповідальний
Нормативно-правова база
Заступник начальника управління освіти молоді та спорту
Працівники управління освіти, молоді та спорту 
Новини щодо діяльності управління освіти, молоді та спорту 
Працівники управління освіти, молоді та спорту 
Загальна інформація щодо функціонування управління освіти молоді та спорту  
Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту 
Інформація щодо адміністрації

- План на рік
- План на місяць
- Графік атестації навчальних закладів
- Накази управління
Заступник начальника управління освіти , молоді та спорту 



Юрисконсул
Загальна інформація щодо навчальних закладів
Головні спеціалісти управління освіти молоді та спорту 
Кадрове забезпечення
-Нормативно-правова база
-Зразки наказів

Методист з кадрових питань управління освіти, молоді та спорту Володимирецької РДА

Розділ «Райметодкабінет» при управління освіти молоді та спорту

Завідувач РМК
Методисти РМК
Психологічна служба району

-Нормативно-правова база
-Основні завдання
-Методична сторінка
-Заходи соціально-психологічної служби

Методисти РМК

Господарча група 
-Матеріально-технічне забезпечення
-Підготовка до опалювального сезону
-Зразки поточних звітів

Керівник господарчої групи
-Нормативно-правова база з ох. праці
-Пожежна безпека
-Запобігання виробничому травматизму
-Інструкції з охорони праці

Інженер з охорони праці
Виховна робота
-Нормативно-правова база
-Основні завдання
-Методична сторінка
-Заходи виховної служби
-Запобігання дитячому травматизму

Головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту, методист РМК
Дошкільна освіта
-Нормативно-правова база
-Основні завдання
-Методична сторінка 

Головний спеціаліст управління освіти молоді та спорту, методист РМК
Початкова школа
-Інформація для батьків майбутніх першокласників
- Огляд кабінетів початкової школи

Головний спеціаліст управління освіти молоді та спорту, методист РМК
Позашкільна освіта 
Учнівське самоврядування

Головний спеціаліст управління освіти молоді та спорту, методист РМК
Державні закупівлі
Економіст управління освіти , молоді та спорту 
Наша гордість
- Наші учні 
- Наші працівники 
Головний спеціаліст управління освіти молоді та спорту, методисти РМК 
Наші ювіляри
Головний спеціаліст управління освіти молоді та спорту, методист РМК 



