
 
 

У К Р А Ї Н А 

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ м. НОВОГРОДІВКА                                                                                                                                               

Н А К А З 

 

 

Від  03.02.2016                      № 16 

 

Про підсумки І (міського) туру 

VI  Всеукраїнського    конкурсу  

на кращий веб-сайт закладу освіти 

  

Відповідно до наказу відділу освіти м. Новогродівка від 05.01.2016  № 3  

«Про проведення І (міського) туру VI  Всеукраїнського    конкурсу на кращий 

веб-сайт закладу освіти» з 11 січня по 31 січня 2016 року  було проведено  

І(міський) тур Всеукраїнського конкурсу   на  кращий  веб-сайт   серед 

навчальних закладів м. Новогродівка. У номінації веб-сайти міських шкіл  

взяли участь 4 школи міста: Новогродівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 7, Новогродівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 8, 

Новогродівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 9, Новогродівська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 10 імені Тараса Шевченка. У номінації  

веб-сайти дошкільних закладів взяли участь 5 дошкільних навчальних закладів 

міста: дошкільний навчальний заклад № 9 «Золотий ключик», дошкільний 

навчальний заклад № 11«Берізка», дошкільний навчальний заклад №16 

«Жовтенятко», дошкільний навчальний заклад № 34 «Білочка», дошкільний 

навчальний заклад № 35 «Райдуга». 

Журі відзначило високий рівень організації роботи сайту  

Новогродівської загальноосвітньої школа І – ІІІ ступенів № 10 імені Тараса 

Шевченка. Було зауважено, що  сайти дошкільного навчального закладу № 9 

«Золотий ключик» та дошкільного навчального закладу №11«Берізка» 

потребують доопрацювання. 

           Виходячи з вищезазначеного та рішення членів журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями І (міського) конкурсу на кращий веб-сайт 

навчального закладу : 

- у номінації «веб-сайти міських шкіл»: 
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І місце –  Новогродівську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів № 10 імені 

Тараса Шевченка; 

ІІ місце – Новогродівську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів №7 

ІІІ місце –  Новогродівську загальноосвітню школу І – ІІ ступенів № 9; 

 

- у  номінації « веб-сайт дошкільних закладів» :    

І місце – дошкільний навчальний заклад №16 «Жовтенятко»;  

ІІ місце –   дошкільний навчальний заклад №34 «Білочка»; 

ІІІ місце – дошкільний навчальний заклад №35 «Райдуга»; 

2.  Рекомендувати для  участі у  VI Всеукраїнському конкурсі на кращий 

веб-сайт  закладу освіти  Новогродівську  загальноосвітню  школу І – ІІІ 

ступенів №10 імені Тараса Шевченка,  Новогродівську загальноосвітню школу  

І – ІІІ ступенів №7 та дошкільний навчальний заклад №16 «Жовтенятко». 

3. Оголосити подяку керівнику дошкільного навчального закладу 

«Райдуга» Василіній Г.О. 

4.  Керівникам навчальних закладів всіх форм власності (Борковець, 

Мальчина,  Самоздра,  Самоздра, Токарева, Тишко)  

4.1 Оголосити подяку: вчителям   загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів 

№10 ім. Тараса Шевченка Мироненко І. В., загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів № 7  Полонській А.О., методисту навчального закладу №16 

«Жовтенятко» Федоровій І.В.,   вихователю дошкільного навчального закладу 

№ 34 «Білочка» Кецик О. М.; 

4.2 Тримати на контролі постійне оновлення та поповнення веб-сайту 

навчального закладу. 

5. Завідувачам дошкільних  навчальних закладів № 9 «Золотий 

ключик»(Сверидюк) та № 11 «Берізка» (Калашнікова) вжити заходи щодо 

наповнення веб-сайтів навчальних закладів відповідно до вимог. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста з 

технологій відділу освіта м. Новогродівка Герасимець Н. А. 

 

Начальник відділу освіти  

м. Новогродівка                                                                Р.М. Кухтіна  

 


