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KepinHzr<aM opraHin ynpanniuH.a
ocnitoto, o6'e,qgagux
repnrop i anbHr4x rp oMaA

IIIoao yvacri y
VIII BceyxpaiHcrxouy
rconxypci Ha xpaqufi
ee6 - cartt 3aKJraAy oceiru

Ha1cutaeMo Jrr4cr Aep)KaBHoi uayxonoi ycrauonu <Iscruryry vroaepHisauii
ocniru>> nil Q4,01.2018 Ns22.1/10-13 <lJ{olo yuacri y VIII BceyxpaiHcbKoMy
xoHxypci Ha Kpaquir se6 - cairc 3aKnaAy ocniru >.
llpocrzvro AoBecrLr o3HaqeHy iHQopvraqiro Ao siAo\aa xepinuuxis saxraAis
3arcurbHoi cepe4Hroi ra rourximuoi ocsiru ra BpaxyBaru B po6ori.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

____04.01.2018 _____ № ___22.1/10-13_____
На № _____________ від ________________

Департаментам (управлінням) освіти і
науки обласних та Київської міської
державних адміністрацій,
закладам освіти
Щодо участі у VІІІ Всеукраїнському
конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти
Повідомляємо, що триває реєстрація учасників VІІІ Всеукраїнського
конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти у наступних номінаціях:
 Веб-сайти закладів загальної середньої освіти (сільські школи та школи
селищ міського типу);
 Веб-сайти закладів загальної середньої освіти (міські школи);
 Веб-сайти закладів дошкільної освіти;
 Веб-сайти закладів позашкільної освіти;
 Веб-сайти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Конкурс проводиться з метою сприяння впровадженню та поширенню
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес,
забезпеченню прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти,
створенню умов формування закладами освіти відкритих і загальнодоступних
ресурсів з інформацією про свою діяльність та оприлюднення такої інформації.
Для участі у Конкурсі закладу освіти необхідно до 09 лютого 2018 року
подати на електронну адресу Оргкомітету contest@inau.ua скан-копію заявки та
заповнити анкету за посиланням: https://goo.gl/uvmmz3.
Більш детальну інформацію щодо участі у Конкурсі, критерії оцінювання
та бланк заявки можна знайти за посиланням: https://goo.gl/3MJ9cE.
В. о. директора
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