
ДНЗ «Маріупольський центр професійно-технічної освіти»

НАКАЗ № ^

/Є» а« / ї ? » 2020р.

«Щодо організації роботи 
закладу освіти під час карантину»

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України (далі -  МОН) від
11.03.2020 № 1/9-154 рекомендовано розробити заходи щодо забезпечення 
проведення під час карантину навчальних занять за допомогою дистанційних 
технологій.

Згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом 
МОН від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
ЗО квітня 2013 р. за № 703/23235 (далі - Положення), дистанційне навчання 
реалізовується шляхом:

- застосування дистанційної форми навчання як окремої форми навчання;
- використання технологій дистанційного навчання для забезпечення 

навчання в різних формах.
На виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-160 від

13.03.2020 «Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної 
середньої освіти під час карантину», листа Донецької обласної державної 
адміністрації департаменту освіти і науки № 01-23/556/0/160-20 від 
12.03.2020.

НАКАЗУЮ:
1. На виконання рішення педради від 16.03.2020 протокол № 4 
організувати дистанційне навчання в ДНЗ «Маріупольський центр 
професійно-технічної освіти» з предметів теоретичного навчання.
Термін: з 18.03.2020 р. по 03.04.2020 р.
2. Майстрам виробничого навчання та класним керівникам провести 
роз’яснювальну роботу серед з добувачів освіти та їх батьків щодо 
необхідності тимчасово переведення здобувачів освіти на дистанційне 
навчання протягом 16.03-17.03.2020 р.
3. Перевести навчальні групи на дистанційне навчання, починаючи з
18.03.2020 р., у зв’язку з епідемічною ситуацією.
4. Класним керівникам створити веб-клас для своєї навчальної групи для 
проведення дистанційного навчання.
Термін: до 17.03.2020 включно.
5. Оприлюднити створені веб-класи для проведення дистанційного навчання 
на сайті закладу освіти.
Термін: до 17.03.2020 включно.
Відповідальна: Цивенко Я.І.



6. Навчальній частині проводити корегування розкладу занять.
Відповідальна: Литвиненко І.І. -  заступник директора з НВР.

7. Проводити облік проведених уроків теоретичного навчання.
Відповідальна: Васенко Т.В. -  секретар навчальної частини.
8. Забезпечити виконання освітніх програм, зокрема шляхам організації 
освітнього процесу із використанням дистанційного навчання.
Відповідальна: Литвиненко І.І. -  заступник директора з НВР.
9. Забезпечити виконання педпрацівникам організаційно-педагогічної, 
методичної роботи.
Відповідальна: Сивоконь Т.В. -  методист.
10. На засіданнях методичних комісій розглянути питання ущільнення 
графіків виробничого навчання та виробничої практики з метою виконання 
програм професійно-практичної підготовки.
Відповідальна: Сивоконь Т.В. -  методист.

11. Запровадити гнучкий режим роботи майстрів виробничого навчання, 
бухгалтерії, секретарів, технічного персоналу та адміністрації для 
підтримання життєдіяльності закладу освіти протягом карантину, згідно з 
графіками (додатки № 1-6).
12. Визначити відповідальних за опрацювання кореспонденції секретарів, 
згідно графіка їх роботи (додаток № 6).
13. Бухгалтерії нараховувати оплату праці згідно з наказом МОН № 102 від 
15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівникам освіти», Постанови КМУ № 1298 від 
30.08.2002 р. «Про оплату праці» згідно з штатним розписом та тарифікацією 
на 2019-2020 навчальний рік та листа МОН України від 13.03.2020 р. 
№ 1/9-16, згідно з методичними рекомендаціями (п.1.5) щодо встановлення 
гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та 
соціальної політики України від 04.10.2006 р. № 359.
14. Наказ довести до відома працівників.

Директор Л.В. Яковлєва


