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НАКАЗ 

 

11.01.2021                                                                                                                       № 

смт Івано–Франкове 

 

Про прозорість та інформаційну відкритість 

закладу освіти 

 

Відповідно до ст.30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року №2145-VIII, Закону 

України «Про захистперсональнихданих» від 01.06.2010 року №2297-VI,з метою формування 

відкритого та загальнодоступного ресурсу з інформацією про діяльність закладу освіти та 

оприлюднення такої інформації 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Вважати відкритим та загальнодоступним ресурсом з інформацією про діяльність закладу 

освіти офіційний веб-сайт закладу освіти (http://yanivschool.kl.com.ua/). 

 

2.Адміністрації закладу освіти забезпечувати на веб-сайті відкритий доступ до такої 

інформації та документів: 

статут закладу освіти; 

структура та органи управління закладу освіти; 

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; 

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що 

передбачені відповідною освітньою програмою; 

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником; 

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; 

мова (мови) освітнього процесу; 

наявність вакантних посад;; 

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами); 

результати моніторингу якості освіти; 

річний звіт про діяльність закладу освіти; 

правила прийому до закладу освіти; 

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; 

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; 

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі 

освіти; 

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки 

булінгу (цькування) в закладі освіти; 

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); 

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу 

законодавства; 
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кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, 

інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із 

зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою статті 30 ЗУ «Про 

освіту», якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, 

розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх 

затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом. 

 

3.Персональні дані (фото та відеоматеріали) здобувачів освіти розміщувати на офіційному 

веб сайті закладу освіти лише за особистою письмовою згодою батьків або осіб, що їх 

заміщують, у цілях інформування аудиторії веб-сайту  про перебіг освітнього процесу у 

школі. 

 

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор опорного закладу                     М.Ліскевич - Карпа 


