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НАКАЗ

1 ?ґс<А57<Л 20ь£  р. № 34Ю
м.Київ

Про проведення обласного 
конкурсу-захисту Web-caйтiв 
відділів, управлінь освіти, 
районних, міських методичних 
кабінетів та навчальних закладів

Відповідно до Положення про проведення обласного конкурсу-захисту 
ХУеЬ-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів 
та навчальних закладів, затвердженого наказом головного управління освіти і 
науки Київської обласної державної адміністрації від 28 березня 2009 року 
№ 175, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Київській області 
15 червня 2009 року за № 13/695, та з метою популяризації можливостей і 
розширення мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного 
інформаційно-навчального середовища регіональної освітньої системи, 
створення позитивного іміджу закладів та установ освіти

НАКАЗУЮ:

1. Провести у листопаді 2016 року -  березні 2017 року обласний 
конкурс-захист \¥еЬ-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських 
методичних кабінетів та навчальних закладів (далі -  Конкурс).

2. Затвердити склад організаційного комітету та конкурсної комісії 
II етапу Конкурсу (додатки 1, 2).

3. Керівникам місцевих органів управління освітою, вищих навчальних 
закладів І-ІУ рівнів акредитації, директорам закладів освіти обласної 
комунальної власності та професійно-технічних навчальних закладів:
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3.1. організувати і провести І етап Конкурсу в листопаді 2016 року, з 
урахуванням того, що переможці 2013-2016 років не беруть участь у Конкурсі.

3.2. надіслати КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» заявки на
участь у II етапі Конкурсу до 1 грудня 2016 року по одному учаснику з міст та 
районів у кожній номінації. *

4. Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної ради 
«Академія неперервної освіти» (Осадчий І.Г.):

4.1. організувати засідання конкурсної комісії II етапу Конкурсу у грудні 
2016 року -  лютому 2017 року;

4.2. провести заключний тур II етапу Конкурсу у лютому 2017 року;

4.3. провести Фестиваль \УеЬ-сайтів переможців 2013-2017 років у 
березні 2017 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на ректора Комунального 
вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної 
освіти» Осадчого І.Г.
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