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«Щодо тимчасового переходу
на дистанційну форму навчання»
На виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря
України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у
закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)», Постанови Кабінет Міністрів України від 09 грудня
2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2», листа Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів» №6587/03.02-18 від 24.12.2020 р
НАКАЗУЮ:
1.
ЗАПРОВАДИТИ, тимчасово, освітній процес в училищі за
дистанційною формою навчання для груп, що знаходяться на теоретичній
підготовці та виробничому навчанні в училищі починаючи з 14.01.2021 р. і в
термін до 24.01.2021 р. включно.
2.
ПРОВОДИТИ уроки в дистанційному режимі з використанням
пакету хмарного програмного забезпечення й інструментів GSuite for Education
на домені profosvita.ukr.education згідно з розкладом занять. Виробниче навчання
в умовах виробництва і виробничу практику проводити у відповідності до
режиму роботи підприємства.
3.
ЗАБЕЗПЕЧИТИ майстрам виробничого навчання та класним
керівникам інформування батьків про перехід на дистанційну форму навчання та
необхідність своєчасного звернення до сімейного лікаря у разі виявлення
симптомів захворювання інфекцією, спричиненою коронавірусом СОVID-19.
4.
КОНТРОЛЮВАТИ заступникам директора МАЗУР Вероніці
Григорівні, РАШЕВСЬКІЙ Ларисі Вікторівні, ЯЦИНІ Миколі Миколайовичу,
старшому майстру ПОПОВУ Олександру Миколайовичу проведення
навчальних занять в дистанційному режимі.
5.
НАДАВАТИ заступнику директора з навчально-методичної роботи,
інноваційного розвитку та діджиталізації ЯЦИНІ Миколі Миколайовичу,
методисту ХАЙЧІНІЙ Юлії Миколаївні методичну допомогу педагогічним
працівникам у проведенні уроків у дистанційному режимі.
6.
ЗАБЕЗПЕЧИТИ завідувачу господарством МИРНОМУ Роману
Федоровичу та сестрі медичній МАЗУРЕНКО Тетяні Олексіївні виконання

профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних
інфекцій.
7.
ПОСИЛИТИ завідувачу господарством МИРНОМУ Роману
Федоровичу та техніку з експлуатації приміщень ТУМАНОВІЙ Марині
Миколаївні контроль за проведенням санітарно-гігієнічних заходів щодо
особистої гігієни, питного режиму, вологого прибирання приміщень із
застосуванням дезінфікуючих засобів, режиму провітрювання тощо.
8.
ЗАБЕЗПЕЧИТИ завідувачу господарством МИРНОМУ Роману
Федоровичу та техніку з експлуатації приміщень ТУМАНОВІЙ Марині
Миколаївні проведення відповідними службами комплексу робіт щодо
підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також
необхідного температурного режиму у приміщеннях комплексу училища.
9.
ВИРІШИТИ заступнику директора з навчально-виховної роботи
МАНІЛОВІЙ Тетяні Володимирівні питання виплати компенсації за харчування
у зв’язку з неможливістю харчуватися в їдальні училища особам із числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, що знаходяться під опікою (мають
опікунів).
10. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу залишаю за собою.
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