МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний
соціально-економічний коледж
НАКАЗ
18.03.2021 року

м. Кам'янець-Подільський

№80

Про внесення змін до графіка
змішаної форми навчання
з 22.03.2021 р. по 30.04.2021 р.

У зв'язку з збереженням здоров'я здобувачів освіти і співробітників коледжу,
керуючись ч. З статті 2 Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
фахову передвищу освіту», ускладнення епідемічної ситуації в Хмельницькій
області, враховуючи зростання показників захворюваності та рішення регіональних
комісій ТЕБ та НС, спільні МОН і МОЗ рекомендації передбачають запровадження
додаткових обмежень при "жовтих" та "помаранчевих" рівнях епідемічної небезпеки
НАКАЗУЮ:
1.
,3 метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО19, спричиненої коронавірусом 8АК§-СоУ-2 навчально-методичному відділу
ВНЕСТИ зміни до графіку змішаної форми навчання а саме:
З 22 березня 2021 р. по 30.04.2021р - за окремим графіком і змішаною
формою навчання: лекційні, семінарські заняття - у режимі дистанційного навчання,
практичні та лабораторні - очна форма навчання. Терміни, зазначені у графіку, та
форма навчання можуть змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в
Україні.
3. Заступнику директора з навчальної роботи, завідувачу навчальнометодичного відділу забезпечити виконання навчальних планів з урахуванням
особливостей карантинного періоду, в.о. завідувачам кафедр і гарантам освітніх
програм - контроль за дотриманням програм навчальних дисциплін.
4. Відділу інформаційної служби забезпечити безперебійну роботу мережі
інтернет коледжу в умовах зростання інтернет-трафіку, організувати надання послуг у
дистанційному режимі та забезпечити безперебійний доступ до електронних
інформаційних ресурсів.
5. За умови, що на території регіону протягом терміну дії карантину буде
встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
1) відвідування аудиторій коледжу здобувачами закладу освіти (крім їдальні та
психологічної служби за умов дотримання карантинних заходів);
2) приймання відвідувачів у спортивних залах, басейнах;
3) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та
інших) заходів.
6. Начальнику штабу цивільної захисту коледжу Складанівському О.Л.
забезпечити контроль за дотриманням заходів санітарно-епідемічної безпеки в
приміщені коледжу відповідно до додатку №1, наказу № 52 від 26.02.2021р. «Про
організацію роботи коледжу у період дії карантину з 01.03.2021 р. по 30.04.2021 р.»

7. Інженеру з охорони праці та техніки безпеки Марунчак О.В., та фахівцю з
питань безпеки та охорони коледжу Житарюку Г.І. посилити пропускний режим у
гуртожитку та навчальному корпусі коледжу та проведення санітарно-гігієнічних
заходів відповідно до додатку №2, наказу № 52 від 26.02.2021р. «Про організацію
роботи коледжу у період дії карантину з 01.03.2021 р. по 30.04.2021 р.»
8. Завідувачу навчально-методичного відділу Шевчук Н.С. та в.о. завідувачів
кафедр (Тимківу А.О., Коркушко О.Н., Комарніцькій Л.М., Палилюлько О.М.)
довести інформацію до відома учасників освітнього процесу та педагогічних,
науково-педагогічних працівників.
9. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

В.О. ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

М.ТРІПАК

