
Положення
про офіційний сайт комунальної установи 

Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6, 
м. Суми, Сумської області

Електронний інформаційний ресурс комунальної установи Сумської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6, м. Суми, Сумської області (надалі по тексту КУ Сумської ЗОШ №6) 
складає офіційний сайт закладу.

І. Загальні положення.
1.1. Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи 

інформаційного сайту закладу освіти з метою розширення інформаційного освітнього 
простору.

1.2. Web-сайт закладу освіти створюється з метою активного впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу освіти, як інструмент 
мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3. Web-сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної 
діяльності закладу освіти і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для 
всіх бажаючих.

1.4. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію сайту 
закладу освіти і розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки 
працездатності шкільного сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах 
інформаційного суспільства.

1.5. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди закладу освіти. Web- 
сайт -  це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, 
оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час 
презентує актуальний результат діяльності закладу освіти.

II. Мета і задачі офіційного web-сайту закладу освіти.
2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в закладі освіти, в 

місті та регіоні, представлення закладу освіти Інтернет-спільноті.
2.2. Задачі:
- позитивна презентація інформації про досягнення вихованців, учнів та педагогічного 

колективу, про особливості закладу освіти, історії її розвитку, про освітні програми та 
проекти.

- систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність освітнього
закладу.

- формування позитивного іміджу закладу освіти.
- здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, 

учнівського колективів, вихованців.
- створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, 

вихованців, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб.
- створення умов мережевої взаємодії закладу освіти з іншими установами.
- стимулювання творчої активності вчителів, вихованців, учнів та батьків.



- підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням 
мережевих освітніх ресурсів.

- сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

III. Адреса офіційного сайту закладу освіти.
3.1. Адреса офіційного сайту освітнього закладу у мережі Інтернет -  zosh6.sumy.ua.
3.2. Забороняється використовувати електронну адресу освітнього закладу в цілях, що 

не пов'язані із діяльністю закладу, з метою отримання прибутку, а також з порушенням 
законодавства України.

IV. Інформаційне наповнення офіційного сайту та його механізми.
4.1. Адміністрація закладу освіти відповідає за змістове наповнення web-сайту та його 

своєчасне оновлення.
4.2. Відповідальною за наповнюваність сайту закладу та дотримання вимог ст.ЗО 

Закону України «Про освіту» призначено заступника директора з НВР Співак Тетяну 
Володимирівну (наказ від 22.06.2020 №170 «Про призначення відповідального за веб-сайт у 
закладі освіти»).

4.3. Розміщення інформації на офіційному сайті здійснюється адміністратором або 
відповідальною за наповнюваність сайту закладу.

4.4. Розділи (рубрики) офіційного сайту КУ Сумської ЗОШ №6:
■ Г оловна(новини)

о Архів за 5 років
■ Дистанційне навчання
■ Історія закладу
■ Нормативна база

о Виконання вимог ст. 30 Закону України «Про освіту»
■ Освітні проекти
■ Адміністрація закладу

о Звіт керівника
■ Педагогічний колектив

о Учителі історії 
о Учителі зарубіжної літератури 
о Учителі української мови та літератури 
о учителі фізико-математичного профілю 
о Учителі англійської мови
о Учителі обслуговуючої та технічної праці, музичного та образотворчого 

мистецтв
о Учителі фізичної культури, предмета «Захист України» 
о Учителі природничого профілю 
о Учителі початкових класів
о Практичні психологи, соціальний педагог, педагоги-організатори,

логопед
о Друковані власні матеріали у фахових виданнях 
о Досягнення, участь у конкурсах педагогічних працівників

■ Розклад (розклад уроків по класах, розклад дзвоників)
■ Шкільний музей
■ Шкільна бібліотека

о Бібліотечні заходи 
о Віртуальна шкільна бібліотека 
о Замовлення підручників 
о Конкурс шкільна бібліотека 
о Працівники бібліотеки



■ Методична робота
■ Виховна робота

о Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
о Ціннісне ставлення до людей
о Ціннісне ставлення до себе
о Ціннісне ставлення до праці
о Ціннісне ставлення до природи
о Ціннісне ставлення до мистецтва
о Виставка «Люди Свободи»
о Г урткова робота
о Учнівське самоврядування

■ Антибулінгова кампанія
■ Попередження насильства
■ Позакласна робота
■ Психологічна служба

о Працівники психологічної служби 
о Заходи, які проводить психологічна служба 
о Поради для батьків 
о Поради для учнів 
о Поради для педагогів 
о Інформація до тематичних тижнів

■ Цивільний захист
■ Для батьків і учнів

о Умови зарахування 
о ДПА 
о ЗНО
о Матеріально-технічна база 
о Харчування 
о Додаткова інформація 
о Запитуйте - відповідаємо

■ Фінансова звітність
■ Енергозбереження
■ Наші успіхи

о Медалісти
о Наші випускники
о Переможці предметних конкурсів
о Переможці конкурсів виховного спрямування
о Спортивні досягнення
о Результати моніторингу якості освіти
о Творчість наших учнів

и Фотогалерея
■ Контакти
■ Гостьова книга
■ Карта сайту

4.5. Оновлення інформації на офіційному сайті закладу здійснюється за необхідності.

V. Правила користування офіційним сайтом.
5.1. Офіційний сайт КУ Сумської ЗОШ №6 є інформаційним ресурсом, відкритим для 

всіх користувачів мережі Інтернет без будь-яких статевих, вікових, расових, релігійних чи 
інших обмежень.

5.2. Забороняється:
1) знищення чи фальсифікація матеріалів, розміщених на сайті;



2) зловмисне перевантаження сайту на шкоду іншим користувачам. Відповідальність за 
ці та інші дії, що шкодять роботі web-сайту, настає згідно з нормами чинного законодавства 
України.

5.3. Вимоги до матеріалів, що розміщуються на сайті:
5.3.1. Матеріали, розміщені на сайті, повинні відповідати вимогам:
-  інформація може бути представлена державною (українською) мовою;
-  інформація має бути достовірною.
5.3.2. Заборонено розміщувати на web-сайті:
- інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання 

соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські 
релігійні та політичні ідеї;

- ненормативної лексики;
- відомостей, що принижують честь і гідність громадян,
- рекламних та інших матеріалів юридичних та фізичних осіб на платній основі;
- інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.
5.4. Розміщення матеріалів на web-сайті КУ Сумської ЗОШ №6 здійснюється за 

погодженням їх змісту з адміністрацією закладу.

VI. Персональні дані
6.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація закладу освіти 

зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».
6.2. Розробники Сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх 

батьків), які надають право розробникам публікувати персональні дані вихованців, учнів та 
педагогів на Сайті закладу або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

6.3. Відомості про суб’єкта персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час 
із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи 
його законних представників.


