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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”
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Щодо продовження карантину

м. Київ

№ 52

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 року
№ 343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», а
також Положення про дистанційне навчання, затвердженого Наказом
Міністерства освіти і науки України від 25.04.2012 року № 466
Н А К А З У Ю:
1. Подовжити термін дії карантину до 22 травня 2020 року.
2. Відповідно до наказів Київського коледжу легкої промисловості від
12.03.2020 року № 37 «Про призупинення освітнього процесу відповідно до
епідеміологічної ситуації в Україні», від 13.03.2020 року № 39 «Про
організацію роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників
в період епідеміологічної ситуації», від 27.03.2020 року № 43 «Щодо
продовження карантину та особливостей організації освітнього процесу під
час карантину» та від 23.04.2020 року № 47 «Щодо продовження карантину,
проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 20192020 навчального року» організація освітнього процесу під час карантину та
дотримання раніше вжитих заходів залишаються в дії до 22.05.2020 року
включно.
3. Викладачам Коледжу продовжувати роботу для забезпечення
дистанційної форми навчання студентів з навчальних дисциплін із
застосуванням доступних форм комунікації (електронна пошта, Skype, Viber,
Google Classroom, Discord, тощо) з дотриманням затвердженого розкладу
занять. Матеріали дистанційного забезпечення навчальних дисциплін на
період з 12.05.2020 по 22.05.2020 року розробити та оприлюднити на сайті
Коледжу.
Відповідальні за виконання: Юрій Щербань, голови циклових комісій,
Алла Люлькова.
Термін виконання: 12.05.2020 року.

4. Завідувачам відділень систематично проводити моніторинг якості
онлайн занять, дотримання викладачами затвердженого розкладу занять та
практик, результатів виконання завдань студентами, виставлення поточних,
проміжних та підсумкових оцінок. Контролювати залучення студентів до
освітнього дистанційного процесу.
Відповідальні за виконання: Юрій Щербань, завідувачі відділень, голови
циклових комісій, викладачі-методисти.
Термін виконання: постійно.
5. Керівникам академічних груп проінформувати студентів щодо
продовження карантину до 22.05.2020 року.
Відповідальні за виконання: Олександр Мостіпан, завідувачі відділень,
керівники академічних груп.
Термін виконання: 12.05.2020 року.
6. Пункти 6 – 9, 12 – 15 наказу Київського коледжу легкої
промисловості від 23.04.2020 року № 47 «Щодо продовження карантину,
проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 20192020 навчального року» залишаються в дії до виконання в зазначеному
порядку.
7. Фінансовій службі Коледжу вчасно проводити нарахування
заробітної платні з дотриманням штатного розпису і кошторису, затверджених
згідно діючого законодавства.
Відповідальні за виконання: Ісмаіл Муртазаєв, Микола Поліщук.
Термін виконання: постійно.
8. Довести даний наказ до відома усіх працівників та оприлюднити на
офіційному сайті Коледжу.
Відповідальні за виконання: Олександр Мостіпан, керівники
структурних підрозділів, Алла Люлькова.

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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