
24,|2.2020 р.

ПЕРВ ОМАЙСЬКИЙ IНДУСТРIАЛЪНО-ПЕДАГОГI ЧНИЙКОЛЕДЖ

нАкАз

м. Рубiжне Jф 234-з

Про перехiд до дистанцiйноi
форми навчання на перiод локдауну

На виконання постанови КМУ вiд 09. |2,2020 р. JФ 123б <Про встановлення карантину
та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання
поширенНю на терИторiТ УкраiЪи гострОi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоТ
KopoHaBipycoм)), листа MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд |6.|2.2020 р. lлъ tzq-oqz
кЩодо органiзацii освiтнього процесу в закладах професiйноi (професiйно-технiчноi)
освiти з 08 сiчня 2021 року>

НАКАЗУЮ:

1. Перейти на навчання з використанням технологiй дистанцiйного навчання
з 08 сiчня 2021 року по24 сiчня 2021 року.

2. Органiзувати iнформування здобувачiв освiти та спiвробiтникiв коледжу щодо
заходiв запобiгання поширення хвороби, проявiв хвороби та дiй у випадку
зzжворювання. Розмiстити вiдповiдну iнформацiю на iнформацiйному стендi. сайтi
коледжу, Телеграм-каналi, сторiнцi у мережi <Фейсбук>.

Заступник директора з НВР
Медсестра
Куратори
Максименко В.В.
Нейман Ю.о.

3. Кураторам груп провести позаплановi iнструктажi з безпеки життедiяльностi щодо
дотримання профiлактичних заходiв, якi попередять масове захворюва}lня та
розповсюдження гостроi респiраторноi хвороби, спричиненоi KopoHaBipycoм, i
гострих респiраторних iнфекцiй, з вiдмiтками у журналах.

на перiод карантину органiзувати навчання здобувачiв освiти коло.]{жу з
використанням технологiй дистанцiйного навчання з урахуванням можллtвостей
електронних ocBiTHix pecypciB: Телеграм-канал, Skype, Zооm. i.

Заступник директора з НВР
Завiдувачi вiддiленнями
Завiдувач НМК

розробити заходи щодо забезпечення проведоння навчальних занять З&.щопr lдогою
дистанцiйних технологiй та вiдпрацювання занять вiдповiдно до навч€tльних, ltланiв
пiсля нормалiзацii епiдемiчноi ситуацii в регiонi.

Завiдувач НМК
Завiдувач НМЛ
Завiдувач комп'ютерноТ лабораторii

4.

5.



б. Внести змiни у графiк освiтнього процесУ, визначивши види навччUIьних занять в

розкjIад заЕiять з
умовах дистанцiйного навчання,

ЗаступникУ директора з НВР Луговiй Л,L скласти тимчасовий

ов.dt .202| р. . урu*уванням змiн у графiку освiтнього процесу.

8. .ЩозвоЛити частКове переВедення педагогiчних прачiвникiв коледжу на роботу в

гнучкомУ (дистанчiйному) режимi та на виконання iнших видiв робiт

1органiзачiйно-педагогiчна, методична та iH,),

9. Посилити контроль за проведенням санiтарно-гiгiенiчних заходiв щодо особистот

гiгiени, ,опой.о .rрrЪ"рu""" примiщень закJIаду освiти iз застосуванням

дезiнфiкуючих засобiв.

Максименко В.Г.

10. Рекомендувати здобувачам освiти, якi проживають у ryртожитку, на перiод

карантину виТхати до мiсць ,r|о".""u"й батькiв або близьких родичiв iз

зберiганням мiсць у ryртожитку,

1 1. Заступнику директора з дГр Максименку В,Г, забезпечити нzшежнi умови дл

розмiщен"". 
'оl*р.r"* 

пiльювих категорiй здобувачiв освiти коледжу в

ryртожитку за адресою: вул, Померанчука 28-а,

12. Контроль за виконанIuм наказу зtlлишаю за собою,

В.о. директора Щмитро СЕБКО

,7.


