Державний навчальний заклад
«Сєвєродонецьке вище професійнне училище»
НАКАЗ № 227
« 29 » жовтня 2021р.

м.Сєвєродонецьк

«Про організацію освітнього процесу в
закладі освіти з 01 листопада 2021р.»

Керуючись Постановою Головного державного санітарного лікаря України
МОЗ України від 06.09.2021р. №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у
закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної
хвороби (COVID-19)» та враховуючі те, що 30 жовтня 2021 року з 00:00 на
території Луганської області починають діяти карантинні обмеження «червоної»
зони
НАКАЗУЮ:
з 1 листопада 2021 року освітній процес в училищі здійснювати за
дистанційною формою навчання, а саме:
§1.Теоретичне навчання у всіх групах проводити за розкладом згідно вимог
дистанційного навчання, використовуючи платформи для дистанційного навчання
Google Class, Zoom, Skype, Viber та інші.
§2. Виробниче навчання за розкладом в групах № 2, 5, 7, 11 з професії «Оператор з
обробки інформації та програмного забезпечення» проводити згідно вимог
дистанційного навчання.
§3. Групам №3 за професією «Електрогазозварник. Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування» та №6Л за професією «Електрозварник
ручного зварювання; газозварник» подовжувати виробничу практику на
виробництві.
§4. У групі №4 за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
Водій автотранспортних засобів» відповідно до розкладу проводити: теоретичне
навчання з використанням дистанційних технологій навчання,
виробниче
навчання (у п’ятницю) - на виробництві.
§5. Враховуючі наявність сертифікатів про вакцинацію у інструкторів з
практичного водіння (Кризський В.А., Меркуленко О.І.), заняття з практичного
водіння у групі № 4 проводити згідно графіка водіння.
§6. Викладачам
дозволяється організовувати дистанційне навчання як на
робочому місці так і вдома.
§7. Інші підрозділи закладу освіти (адміністрація, майстри виробничого навчання,
технічна) виконують свої посадові обов’язки у режимі обов’язкового виконання
протиепідемічних
вимог. При появі
ознак захворювання
забороняється
з’являтися на робочому місці.
§8. Бухгалтерії організувати роботу у дві зміни.
§9.Викладачу Будній Г.М. скласти розклад дистанційних занять.
§10. Викладачам вести щоденну та щотижневу звітність з дистанційного навчання.
§11. Майстрам виробничого навчання, класним керівникам та кураторам груп
контролювати дистанційне навчання здобувачів освіти своїх груп та налагодити
зворотній зв’язок «учень – викладач - майстер».
§12. Адміністрації та майстрам груп, в яких навчаються та проживають у
гуртожитку діти-сироти, організувати дистанційне навчання у комп’ютерному
класі на третьому поверсі гуртожитку.

§13.Майстрам виробничого навчання, класним керівникам та кураторам груп
щоденно надавати звіт про кількість хворих здобувачів освіти та тих, хто
знаходиться на самоізоляції, фельдшеру медичного пункту Бондарєвій В.О.
§14. Відповідальність за організацію роботи Google Class та створення у ньому
навчальних курсів покласти на майстриню в/н Суптеліну М.В.
§15. Заборонити з 1 листопаду 2021р. вхід на територію училища учням для
теоретичного навчання.
§16. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступників
директора Волошину В.О. і Склярову Т.Д. та старшого майстра Гречишкіна Б.Я.
§17. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор
ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ»
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