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Наказ
від „ <]3 _ 2021 р . №  -94

Про продовження терміну 
дистанційного навчання у  зв’язку 
з погіршенням епідемічної ситуації

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.12. 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину 
та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУШ -19, спричиненої корона-вірусом 8АІ18-СоУ-2», із змінами внесени
ми постановою Кабінету Міністрів України, від 17.02.2021 р. № 104, 
протокольного рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС № 7 від 
27.02.2021 р., протокольного рішення позачергового засідання комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівець
кої облдержадміністрації від 09.03.2021 № 7, листа Департаменту освіти і 
науки Чернівецької облдержадміністрації від 09.03.2021р. №01-33/642, з 
метою забезпечення невід-кладних додаткових заходів, спрямованих на 
мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього 
процесу, враховуючи погіршення епідемічної ситуації в області

Наказую:
1. Продовжити навчальний процес в училищі за дистанційною 

формою на період обмежень «червоного» рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУГО -19.

2. Заступнику директора з навчальної роботи Скрипничук Л.В. 
розробити розклад занять для дистанційної форми навчання враховуючи 
вичитку годин теоретичного курсу та виробничого навчання.
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3. Викладачам організувати процес дистанційного навчання через 
мобільний додаток Viber та платформи Zoom, Classroom.

4. Заступникам директора з навчально-виробничої роботи Палаг- 
нюк І.Ю., навчальної роботи Скрипничук JI.B. взяти під особистий 
контроль проведення уроків дистанційно та виконання навчального плану.

5. Заступникам директора: з навчально-виробничої роботи Палаг- 
нюк І.Ю., з навчальної роботи Скрипничук Л.В., з навчально-виховної 
роботи Іванійчук С.М., завідувачу господарством Теслі В.М.:

5.1. Розробити графіки гнучкого (дистанційного) режиму роботи 
працівників училища.

5.2. Забезпечити дотримання рекомендацій щодо організації проти
епідемічних заходів у гуртожитку затверджених постановами Головного 
санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 48.

5.3. Провести додаткову роз’яснювальну роботу з підопічними 
працівниками щодо вжиття невідкладних заходів спрямованих на мініміза
цію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього процесу.

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Іваній
чук С.М.:

6.1. Взяти під особистий контроль проживання в гуртожитку 
здобувачів освіти, які мають статус дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування.

6.2. Забезпечити щоденне чергування одного вихователя у гурто
житку.

7. Завідувачу господарством Теслі В.М. скласти списки технічних 
працівників, які виявили бажання піти у відпустку або на простой відповідно 
до КЗпП.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о директора ПТУ № 8


