2. Мета та завдання
2.1. Метою веб сайту є забезпечення висвітлення офіційної інформації про
ОЗ «Бродівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4» м.Броди в мережі Інтернет. Актуальне та
своєчасне інформування персоналу та громадськості про діяльність закладу освіти,
включення навчального закладу в єдиний освітній простір.
2.2. Задання:
 Позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного
колективу, про особливості школи, історії її розвитку, про освітні програми
та проекти.
 Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність
навчального закладу.
 Формування позитивного іміджу школи.
 Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень
педагогічного, учнівського колективів.
 Стимулювання творчої активності вчителів та учнів.
 Підвищення
ролі інформатизації освіти, організація навчання з
використанням мережевих освітніх ресурсів.
 Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу:
педагогів, учнів, батьків, випускників, та громадських організацій.
3. Офіційна адреса веб сайту та можливість використання

3.1. Адреса офіційного сайту навчального закладу у мережі інтернетhttps://brody4.com/
3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.
3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:
контактна інформація про школу (адреса, номери телефонів, адреса електронної
пошти);
дані про адміністрацію;
довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до школи;
електронні версії організаційних документів загальноосвітнього навчального
закладу (Концепція, Програма розвитку, статут школи, локальні акти та
положення);
матеріали по організації навчального процесу, режим навчання;
навчально-методичні матеріали вчителів школи;
матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах та
конкурсах;
електронні каталоги інформаційних ресурсів школи;
інформація про події (свята, конференції, конкурси);
3.4. Заборонено розміщувати на шкільному сайті:
 в цілях що не пов’язані з діяльністю навчального закладу.

 інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання
соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар;
екстремістські релігійні та політичні ідеї;
3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише
за умови дозволу адміністрації сайту. Умови розміщення такої інформації
регламентуються спеціальними договорами.

4.Правила користування офіційним сайтом
4.1 Офіційний сайт є інформаційним ресурсом, відкритим для всіх
користувачів мережі Інтернет без будь-яких статевих, вікових, расових,
релігійних чи інших обмежень:
4.2. Забороняється :
- знищення чи фальсифікація матеріалів, розміщених на сайті
- розміщувати на шкільному сайті інформаційні матеріали, які
вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової
ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар: екстремістські релігійні та
політичні ідеї та інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством.
України.
4.3. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру
допускаються лише за умови дозволу директора школи. Умови розміщення
такої інформації регламентуються відповідними угодами.
5. Організація інформаційного наповнення та функціонування сайту.
5.1. Адміністрація навчального закладу відповідає за змістове наповнення сайту та
його своєчасне оновлення.
5.2. Керівництво забезпеченням функціонування сайту та його програмно-технічна
підтримка покладається на адміністратора сайту.
5.3. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією
Сайту:
зміна дизайну та структури;
видалення застарілої інформації, розробка нових web-сторінок;
реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки
інформаційних ресурсів.
5.4. Адміністратор сайту (вчитель інформатики, лаборант)
за необхідності
здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації
концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним
наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

5.5. Поточні зміни структури Сайту здійснюються відповідальним за
інформатизацію навчально-виховного процесу. Зміни, які носять концептуальний
характер, погоджуються адміністратором сайту.
5.6. Інформація не повинна містити:
 ненормативної лексики;
 відомостей що порушують конституційні права людини та громадянина
5.7. Зареєстрованим користувачем сайту може бути особа, яка має технічні
можливості для виходу до мережі інтернет та пройшла процедуру реєстрації.
5.8. За достовірність, якість та зміст інформації відповідає особа, що надає дану
інформацію.
6. Фінансування веб сайту навчального закладу.
6.1. Фінансування сайту навчального закладу є благодійні внески не заборонені
чинним законодавством.
6.2. Функціонування програмного та технічного забезпечення веб сайту виконує
платформа Timeweb.

