
ПЕРВоМАЙсъкиЙНДУСТРIАЛъНо-ПЕ,ДАГоПчниЙколЕДЖ

нлкАз

м. Рубiжне J\b 67-з
l7.03.2020 р.

Про органiзацiю роботи прачiвникiв

коледжу на перiод карантину

на виконання постанови Кабi

"Про внесення змiн до деяких актlв

вiд tО.ОЗ.2020 року N9 406 "Про

KopoHaBipycy COVID-19", листа Mi
o."ir" i науки УкраiЪи вiд 17 берез

НАКАЗУЮ:

l. Запровадити в Первомайському iндустрiально-педагогiчному коледжi гнучкий

(дистанuiйний) режим роботи дп" ,rрuчi""йпiu зztлежно вiд займаних посад (за заявою

праuiвника):
ДляПеДаГогiчнихпраЦiвникiв-ДистанцiЙнийрежиМроботи;
для вихователя ryртожитку - гнучкий режим робочого часу;

ДлянеПеДагогiчнихпрацiвникiв_гнУчкийрежимробочогочасУ.

2.. Упроловж робочого часу, визначеного Правилами внутрiшнього трудового

розПоряДкУ,працiвники'ВказанiУпУнктilнаказУ,зобов'язанi:

-ВИконУВатиобов,яЗки'переДбаченiпосаДоВиМиiнстрУкцiями;
- вiдповiдати на дзвiнки керiвника;

- перевiряти особисту електронну пошту та оперативно

- Iцоденно перевiряти iнформацiю,. яка розмiщуеться Tl

коледжу, в офiшiйнiП групi у *"Ъ"д*ерi Telegram, на офiчi у

спiльнотi FасеЬооk.

3. Педагогiчним працiвникам коле отягом тижня

за формою, наведе"оЙ у dоdаmку ] наведених у

dоdаmку2. Подавати звiти заступнику пiзнiше 14:00

наступного за робочим тижнем понедiлка,

4.КерiвникистрУктУрнихпiдроздiлiзконтролююТЬДоТриМанняВиМогпУнктУ2,З
наказу працiвниками пiдроздiлiв,

4. Щлязабезпечення пiдтримки освiтнього процесу з використанш{м технологii

дистанцiйного навчання ".ru"o"rr" робочi дпi (з 900 по lз00) чергування I

комп'ютернiй лабораторiТ колелжу (ка ет Ng 218) за змiнним графiком:

Максименко В,Г,;
Максименко В.В,;
Нейман Ю,О,,
Соловйов К,В,



t

5. З метою ефективноi органiзацiт свiтнього процесу пiд час карантину та

вирiшенНя нагальНих питань встановити графiк.r"р.у"u"rя в коледжi в робочi днi (з 900

по l3()0) таких педагогiчних працiвникiв:

методист Гаева Т.М. - понедiлок;
завiдувач вiддiленням .Щмитренко С.В. - BiBTopoK;

завiдувач НМК Гамалiй С.О, - середа;

завiдувач вiддiленням HopKiHa О.В. - четвер.

6. Бухгалтерii коледжу здiйснювати оплату працi педагогiчним працiвникам

вiдповiдНо до п. 77 Ir.rрУкцii прО порядоК обчислення заробiтноТ плати праuiвникiв

освiти, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти Украiни вiд l5.04.1993 р. Jtlb 102, з

розрахунку заробiтноi плати, встановленоi при тарифiкацii,

7. Бухгалтерiт коледжу здiйснювати оплату працi непедагогiчним працiвникам на

перiод карантину з розрахунку середньоi заробiтноi плати згiдно з постановою

КЙiнету MiHicTpiB Украiни вiд 8 лютого 1995 року J\b l00 <Про затвердження Порядку

обчислення середньоi заробiтноТ плати>.

8. Адмiнiстрацii коледжу:
8.1. Здiйснювати iнформування працiвникiв коледжу за допомогою доступних

засобiв зв'язку ,u ,.п"*омунiкаuiИ: офiцiйний вебсайт коледжу (http://ipcpm.in.ual),

офiцiйна.rорirпu у мережi uФ.И.бу*>, офiцiйна група у месенджерi Telegram, особистi

iмейли.
8.2. ПровОдитИ робочi наради за допомогою cepBicy проведення вiдеоконференцiй

на платформi Zoom.

9. Контроль за виконанням наказу заJIишаю за собою,

В.о. директора ПIПКу Щмитро СЕБКО


