Державний навчальний заклад
«Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»
НАКАЗ
27.03.2020

м. Одеса

№ В5

Про забезпечення функціонування
училища у період карантину
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року
№211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», на
виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року№
406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19»,
листа Міністерства освіти і науки України від 26.03.2020 № 1/9-177 «Щодо організації
освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на період
карантину», листа Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від
27.03.2020 № 1882/02/52-02-02,
з метою забезпечення функціонування усіх
структурних підрозділів ДНЗ «ОВПУТТХ» у період карантину
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити карантин в ДНЗ «ОВПУТТХ» до 24.04.2020р.
2. Викладачам загальноосвітніх дисциплін, професійно-теоретичної підготовки в
період карантину продовжувати забезпечувати організацію освітнього процесу з
використанням дистанційної форми навчання.
3. Майстрам виробничого навчання продовжувати
оновлення методичних
матеріалів та забезпечувати розробки методичного супроводу для забезпечення
організації навчального процесу з використанням дистанційної форми навчання.
4. Викладачам та майстрам використовувати у своїй роботі електронні сервіси,
рекомендовані листом Міністерства освіти і науки України від 26.03.2020 № 1/9177 «Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти на період карантину» (додаток 1).
5. Заст. директора з НВР Терновському В.Г. забезпечити організацію роботи з
питань впровадження в навчальний процес дистанційного навчання та
висвітлювати інформацію на сайті училища.
6. Заст. директора з НВР Терновському В.Г., методисту Лукьянчиковій Н.В.
забезпечити контроль за виконанням навчальних планів і програм у період
карантину за дистанційної формою навчання.
7. Забезпечення виконання професійно-практичної підготовки, яку не можливо
провести за дистанційною формою навчання у період карантину перенести на
період після закінчення карантину та
внести відповідні зміни у навчальнопланову документацію.
8. Забезпечити організацію роботи в навчальних групах за дуальною формою по
професії «Продавець продовольчих товарів» відповідно до рекомендацій листа
Міністерства освіти і науки України від 26.03.2020 № 1/9-177 «Щодо організації
освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на
період карантину» (додаток 2).

9. Ст. майстрам: Саенко Н.П., Зеленюк О.С. забезпечити контроль за виконанням
навчальних планів і програм по професійно-практичній підготовці.
10.Педпрацівникам забезпечити організацію роботи по веденню класних журналів.
Обліковувати записи відповідно до розкладу занять, затвердженого на час
карантину за дистанційною формою. При можливості записи здійснювати в
журналах в режимі онлайн. Після завершення карантину перенести у журнали
теоретичного та практичного навчання з поміткою «дистанційне навчання»,
вказати метод проведеної роботи.
11 .Класним керівникам навчальних груп постійно забезпечувати інформування
здобувачів освіти щодо розкладу занять та з інших питань організації навчальновиховного процесу.
12.3аст. директора з НВР Терновському В.Г. здійснювати організацію роботи у
період карантину в ЄДЕБО відповідно до листа Міністерства освіти і науки
України від 26.03.2020 № 1/9-177 «Щодо організації освітнього процесу в
закладах професійної (професійно-технічної) освіти на період карантину»
(додаток 3).
13.Працівникам інших структурних підрозділів училища в період карантину
забезпечити свою роботу відповідно до гнучкого графіку та дистанційної форми
роботи .
14. Зав. господарством Трач С.В., начальнику ЦЗ Белому А.М., інженеру з охорони
праці Нижник JI.B. забезпечити постійний наглядовий контроль за безпечним
функціонуванням училища, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та безпеки
праці.
15.Головному бухгалтеру училища Бугріній І.В. забезпечити організацію роботи
щодо оплати праці працівників під час карантину відповідно до листа МОН від
23.03.2020 № 1/9-173; спільного листа Міністерства освіти і науки України № 1/9162 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України №02-5/202 від
17.03.2020; Постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про
затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»; п. 77 Інструкції
про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої
наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (додаток 4).
16. Інспектору по кадровій роботі Понятовський В.М. забезпечити контроль за
дотриманням роботи працівниками училища згідно гнучкого дистанційного режиму.
17.3аст. директора з НВР Терновському В.Г. довести даний наказ до відома
колективу училища.
18.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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