ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 7 м. КАЛУША
НАКАЗ
05.01.2021

м. Калуш

№ 331

Про запровадження
дистанційної роботи
на період карантину
На виконання постанови КМУ 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 SARS-CoV-2» та
відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб»
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити
для педагогічних працівників з 08.01.2021 по
22.01.2021 року дистанційну роботу в умовах карантинних обмежень.
2. Керівникам структурних підрозділів (заступникам директора,
старшому майстру) довести до відома педагогів обсяги навчально-методичної,
організаційно-педагогічної та інших видів роботи на період дії карантину.
3. Упродовж робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього
трудового розпорядку, педагогічні працівники зобов’язані:
- виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією;
- організовувати
освітній процес за допомогою
інформаційнокомунікаційних технологій дистанційного навчання;
- щоденно слідкувати за оновленням інформаційних повідомлень через
мережу Viber;
- ознайомлюватися з розкладом навчальних занять з 15.01.2021 року,
розміщеним на сайті училища.
4. Викладачам та майстрам виробничого навчання:
- скласти індивідуальний план роботи щодо виконання навчальних
програм відповідно до Державних стандартів з кожної професії та організації
педагогічної роботи в карантинних умовах;
- підготувати реєстри для нарахування стипендії здобувачам освіти у
II семестрі 2020-2021 навчального року;
- взяти участь у засіданні педагогічної ради 21.01.2021 року в онлайнрежимі;
- організувати здобувачів освіти на підготовку до ліквідації академічної
заборгованості у період з 25.01 по 27.01.2021 року.

5. Завідувачу господарством Масалову С.Є.:
- забезпечити цілодобову охорону навчальних корпусів та гуртожитку
училища відповідно до графіка чергування;
здійснювати контроль за виконанням профілактичних заходів
технічними працівниками щодо попередження масового розповсюдження
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом і гострою
респіраторною інфекцією;
- забезпечити всіх працівників засобами індивідуального захисту, зокрема
захисними масками та щитками
6. Сестрі медичній Ільків С.І. на підставі галузевих стандартів у сфері
охорони здоров’я розробити протиепідемічні заходи, які визначають
особливості провадження діяльності навчального закладу під час освітнього
процесу у II семестрі 2020-2021 навчального року та на період карантину.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор ВПУ № 7 м. Калуша
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