
пЕрвомАйсъкий lндчстрIАлъно-пЕдАгогtчний колЕдж

27,0З.2020 р.

Про роботу коледжу
пiд час продовження карантину

нАкАз

м. Рубiжне J\Ъ 75-з

На виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.03.2020 року Jt239
"Про внесення змiн до деяких aKTiB Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи", листiв MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи вiд 25.03.2020 року J\b 1/9-176 "Щодо особливостей органiзацii
освiтнього процесу пiд час карантину", вiд 26,0З.2020 р. JФ1/9-177 "Щодо особливостей
органiзацii освiтнього процесу пiд час карантину" та вiд 2'7,0З.2020 року Ns 1/9-178
"IТ(одо завершення 20 l9l2020 навчzlJIьного року"

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити встановлений режим карантину в Первомайському iндустрiально-
педагогiчному коледжi до 24 квiтня 2020 року.

2. РоботУ коледжу продовжити в режимi, визначеному наказами коледжу вiд
I2.0З.2020 року J\Ъ 64-з "Про запровадження карантину", вiд 17.03.2020 р. Jt 65-з "Про
органiзацiю роботи коледжу на перiод карантину", вiд |7.0З.2020р. Jtlb 66-з "Про графiк
освiтнього процесу на перiод карантину", вiд |'7.0З.2020 р. JФ 68 "Про заходи щодо
органiзацii дистанцiйного навчання пiд час карантину", вiд |1.03.2020 р,

3. Заступнику директора з НВР Луговiй Л.I.:
3.1. Розробити тимчасовий розклад занять на перiод з 03.04.2020 р. по 24.04,2020

року.
3.2. Здiйснювати координацiю освiтнього процесу та загальний контроль за

Виконанням ocBiTHix та освiтньо-професiЙних програм, виконанням педагогiчними
працiвниками педагогiчного навантаження та iнших видiв робiт (органiзацiйно-
педагогiчноi, методичноi тощо).

4. Завiдувачам вiддiлень (!митренко С.В., HopKiHa О.В.):
4.1. Здiйснювати поточний контроль за виконанням ocBiTHix та ocBiTHbo-

професiЙних програм шляхом монiторингу кiлькостi та обсягу завдань i контрольних
заходiв, якi розмiщують педагогiчнi працiвники на сайтi коледжу для здобувачiв
освiти.

4.2. Вiдслiдковувати та аналiзувати статистику успiшностi здобувачiв освiти
вiддiлення з щотижневим звiтуванням заступнику директора з НВР.

5. Педагогiчним працiвникам:
5.1, Продовжити працювати зi здобувачами освiти шляхом використання

технологiй дистанцiйного навчання вiдповiдно до наказу коледжу вiд М 68-з "Про
заходи щодо органiзацii дистанцiйного навчанIuI пiд час карантину".

5.2. Обирати найбiльш ефективнi форми, методи i засоби дистанцiйного навчання
для забезпечення виконання ocBiTHix та освiтньо-професiйних програм.



5.3. Здiйснювати поточне та тематичне оцiнювання результатiв навчання
здобувачiв освiти та перiодично ознайомлювати ix з результатами успiшностi.

5.4. Оформити BciM педагогiчним працiвникам по закiнченню карантину
навчальну документацiю (журнали, вiдомостi, залiковi книжки, тощо) згiдно з

вимогами у встановленi строки.
5.5. Скласти iндивiдуальнi плани професiйного розвитку за встановленою

формою (лолаток 1).

5.6. Брати участь у професiйних вебiнарах, тренiнгах, ceMiHapax (дистанцiйно) iз
зазначенням повних вiдомостей про них в iндивiдуальних планах роботи.

5,7. Надати по закiнченню карантину iндивiдуа-шьнi плани в навчально-
методичний кабiнет.

6. Кураторам груп:
6.1. Вiдслiдковувати та аналiзувати статистику успiшностi здобувачiв освiти пiд

час карантину з щотижневим звiтуванням завiдувачам вiддiленнями.
6.2. Звiтувати щотижнево заступнику директора з НВР про стан захворюваностi

здобувачiв освiти групи.

7. Навчально-методичному кабiнету (Гамалiй С.О., Гасва Т.М.):
7.1. Розробити завданшI для пiдвищення педагогiчноi майстерностi педагогiв

коледжу на перiод карантину i монiторити його виконання дистанцiйно.
'7 ,2. Узаrальнити по закiнченню карантину отримаЕу iнформацiю та надати

рекомендацii педагогам щодо iндивiдуального планування пiдвищення квалiфiкацii.
7.3. Проаналiзувати по закiнченню карантину плани iндивiдуальноi роботи

педагогiв коледжу.
7.4. Надавати методичну допомогу педагогiчним працiвникам з поточних питань

роботи.
7.5. Провести анкетування здобувачiв освiти i педагогiчних працiвникiв з метою

об'сктивного аналiзу органiзацii освiтнього процесу пiд час карантину.

8. Заступнику директора з
Максименку В.Г.):

8.1. Скласти графiк
8,2. Контролювати

В.о. директора ПIПКу

адмiнiстративно-господарчоi частини

чергування технiчного персонatлу по закладу освiти.
дотримання санiтарно-гiгiенiчних норм у коледжi.

,Щмитро СЕБКО


