ПОЛОЖЕННЯ
про офіційний веб-сайт дошкільного навчального закладу (ясла-садка)
№ 6 «Крунк» комбінованого типу управління освіти і науки
Славутицької міської ради Київської області
І. Загальні положення.
1.1. Дане положення про офіційний веб-сайт дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) № 6 «Крунк» комбінованого типу (далі –
Положення) визначає мету і завдання, умови функціонування та
змістовне інформаційне наповнення (далі – контент) веб-сайту за адресою
http://www.krunk.com.ua (далі – Сайт).
1.2. Сайт є власністю дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6
«Крунк» комбінованого типу (далі – ДНЗ). Права на контнент сайту
належать ДНЗ, окрім випадків, обумовлених в угодах з авторами робіт.
1.3. Функціонування сайту регламентується чинним законодавством та даним
Положенням.
ІІ. Мета та завдання Сайту.
2.1. Метою Сайту є забезпечення офіційної інформації про ДНЗ в мережі
Інтренет, оперативне та об'єктивне інформування громадськості про
діяльність ДНЗ, включення ДНЗ в єдиний освітній інформаційний
простір.
2.2. Завдання Сайту
- оперативне ознайомлення учасників навчально-виховного процесу та інших
зацікавлених осіб з різними аспектами та напрямами діяльності ДНЗ;
- розширення освітніх послуг ДНЗ;
- формування цілісного позитивного іміджу про ДНЗ;
- систематичне інформування учасників навчально-виховного процесу про
якість освітніх, оздоровчих, корекційно-формуючих та лікувальновідновлювальних, додаткових послуг ДНЗ;
- презентація досягнень учасників навчально-виховного процесу ДНЗ;
- створення умов для інтерактивної взаємодії учасників освітньо-виховного
процесу, соціальних партнерів ДНЗ на основі використання можливостей
Інтернет;
- виявлення і підтримка перспективних інноваційних освітніх педагогічних,
проектів і ініціатив, здійснення обміну передовим педагогічним досвідом;
- підвищення ефективності освітньо-виховної діяльності учасників навчальновиховного
процесу
ДНЗ
шляхом
організації
різних
форм
дистанційного навчання засобами сайту;
- стимулювання творчої активності та самореалізації учасників освітньовиховного процесу.
ІІІ. Умови функціонування сайту
3.1. Умови функціонування (концепція, структура, регламент, конструювання
меню тощо) сайту обговорюється усіма учасниками освітньо-виховного
процесу на засіданнях органів самоврядування ДНЗ.
3.2. Для забезпечення функціонування Сайту створюється Редколегія.
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До складу редколегії входять: керівник, креативний керівник, редактор,
адміністратор, розробник, автори контенту.
Керівником Редколегії сайту є завідувач ДНЗ.
Керівник сайту:
несе відповідальність за дизайн, контент, структуру та динаміку
наповнення сайту;
затверджує щорічним наказом склад та функціональні обов'язки
Редколегії сайту, план розвитку та функціонування Сайту;
погоджує всю інформацію для розміщення на Сайті;
визначає місце, терміни розміщення та дії контенту сайту;
з'ясовує та усуває причини недостовірного, несвоєчасного або неякісного
надання інформації для розміщення на Сайті;
Редколегія за погодженням з Керівником сайту:
несе відповідальність за дизайн, контент, структуру та динаміку
наповнення сайту;
контролює цілісність і доступність інформаційного ресурсу сайту;
вносить зміни до конструктору, меню та файлового менеджеру Сайту;
вчасно та оперативно забезпечує сайт контентом (друковані, фото та
відео матеріали тощо);
виконує план розвитку та функціонування Сайту;
має право вилучити вже розміщені на сайті матеріали, якщо з'ясується,
що в процесі їх публікації були порушені чиї-небудь права або ж
загальноприйняті норми етики.
усуває причини недостовірного, несвоєчасного або неякісного надання
інформації для розміщення на Сайті.
не несе відповідальності за зміст коментарів відвідувачів сайту, але
залишає за собою право редагувати їх у випадку порушення
загальнолюдської етики та моралі;
не несе відповідальності перед авторами і третіми особами за можливе
розміщення матеріалів Сайту на інших інтернеті-ресурсах в результаті їх
копіювання.
Користувачем Сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні
можливості виходу до мережі Інтернет.
Зареєстрованим користувачем Сайту може бути особа, яка має технічні
можливості виходу до мережі Інтернет та пройшла процедуру реєстрації
на Сайті.
Фінансове забезпечення Сайту здійснюється згідно з чинним
законодавством України.
Джерелами фінансування Сайту є кошти засновників, спонсорські,
благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

IV. Контент сайту.
4.1. Інформація, представлена на сайті, є відкритою і загальнодоступною,
якщо інше не визначене спеціальними документами.
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Інформаційний ресурс Сайту
формується
відповідно
до
діяльності усіх структурних підрозділів ДНЗ, педагогічних працівників,
вихованців, батьків, ділових партнерів і інших зацікавлених осіб.
Матеріали сайту носять освітній характер і не суперечать
загальновизнаним науковим фактам, етичним нормам і законодавству
України.
Головна сторінка сайту має меню горизонтальною навігацією, стрічку
новин, пошук по сайту, блог, меню на день, корисні посилання, анонс
подій. У процесі роботи сайту за погодженням Керівника допускається
внесення змін до вмісту та дизайну головної сторінки.
Сайт має 14 розділів меню, 60 підрозділів, які оформлені в єдиному стилі.
У процесі роботи сайту за погодженням Керівника допускається
збільшення або зменшення кількості розділів, підрозділів та веб-сторінок.
Кожен розділ, підрозділ та веб-сторінка Сайту має власну назву, дизайн,
контент, динаміку наповнення відповідно до мети та завдань структурних
підрозділів ДНЗ. У процесі роботи сайту за погодженням Керівника
допускається внесення змін до назв, дизайну, контенту та динаміки
наповнення сайту.
Для зареєстрованих користувачів Сайту працює форум. Модератором
форуму є Редколегія Сайту.
На Сайті не допускається розміщення протиправної інформації,
інформації, що не має відношення до діяльності ДНЗ і освітньої галузі
або розпалює міжнаціональну ворожнечу та закликає до насильства.
Автори несуть особисту відповідальність за зміст матеріалів, наданих
ними для публікації на Сайті. Технічні вимоги до матеріалів, які
подаються, визначаються редколегією Сайту.
Авторське право на розміщені на сайті матеріали зберігається за їх
авторами.

