ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 7 м. КАЛУША
НАКАЗ
29.05. 2020

м. Калуш

№ 100

Про організацію
освітнього процесу
в навчальному закладі
з 01 червня 2020 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня
2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення
протиепідемічних заходів», листа МОН України від 08 квітня 2020 року
№ 1/9-200 «Щодо організованого завершення навчального року в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти у період карантину»,
листа МОН України, листа МОН України від 25.05.2020 року № 1/9-271
«Щодо організації освітнього процесу у закладах професійної (професійноїтехнічної) освіти з 01 червня 2020 року»
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам структурних підрозділів провести позаплановий
інструктаж для всіх працівників навчального закладу та здобувачів освіти
щодо дотримання санітарних та протиепідемічних заходів під час
проходження теоретичної, практичної підготовок і державної кваліфікаційної
атестації.
2. Сестрі медичній Ільків С.І. інформувати працівників закладу щодо
заходів запобігання
поширення хвороби
COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, проявів хвороби, дій у випадку захворювання
та необхідності дотримання режиму соціальної дистанції, санітарногігієнічних норм працівників (масковий режим, щоденний температурний
скринінг, миття рук, регулярне провітрювання приміщень).
4. Методисту Мазур М.М. скласти розклад занять з 01.06.2020 року
для навчальних груп КП-1. 1-КП, СЗРКТЗ-1 з теоретичної підготовки – в
дистанційному форматі.
5. Майстрам виробничого навчання з професійно-практичної
підготовки змінити графік освітнього процесу для зменшення перетину
здобувачів освіти у майстернях виробничого навчання.
6. Старшим майстрам Гриненьківу І.А., Ковалю І.М. з 01.06.2020 року
спланувати виробничу практику у випускних групах із обов’язковим

погодженням з роботодавцями, здобувачами освіти та департаментом освіти,
науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА.
7. Завідувачу господарством Масалову С.Є. забезпечити технічний
персонал дезінфікуючими засобами та посилити дезінфекційний режим у
навчальному закладі.
8. Продовжити дію установленого карантину на черговому етапі
послаблення протиепідемічних заходів для здобувачів освіти до 22 червня
2020 року.
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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