Черкаський комерційний технікум
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 8
17.03.2020р.

м.Черкаси

Про організацію освітнього процесу
в умовах карантину
З метою належної організації контролю за проведенням освітнього
процесу в умовах карантину
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Заступника директора з навчальної роботи Вяткіній Т.Г.:
- забезпечити виконання освітніх програм, шляхом організації
освітнього процесу в умовах карантину із використанням технологій
дистанційного навчання, що не передбачає відвідування технікуму
студентами;
- забезпечити ущільнення занять після завершення карантину;
- з метою недопущення зупинення освітнього процесу зобов’язати
викладачів технікуму використовувати різноманітні дистанційні форми
навчання та дозволити викладачам проводити оцінювання знань у зручний
спосіб;
- забезпечити виконання викладачами технікуму організаційнопедагогічної, методичної роботи тощо; зобов’язати голів циклових комісій
проводити та вести облік виконання викладачами індивідуальних планів на
даний період;
- через завідувачів відділень та голів циклових комісій здійснювати
моніторинг епідеміологічної ситуації на відділенні та в цикловій комісії.
Узагальнену інформацію у вигляді службової записки (її фото чи скан)
надавати щоденно до 12 год. директору технікуму.
2. Завідувачам денного відділення Хохловій Л.М., Півненко Н.П.:
- з’ясувати через класних керівників чи отримали студенти завдання з
дисциплін на поточну неділю (у розрізі кожного дня) у відповідності до
кількості занять згідно основного розділу та замін. Узагальнену інформацію
у вигляді службової записки ( її фото чи скан) кожного понеділка до 11 год.
надати заступнику директора з навчальної роботи;
- за затвердженим педагогічним навантаженням вести облік навчальної
роботи викладачів в умовах карантину;
- знімати з розкладу тих викладачів, які вчасно не надають інформацію
(завдання) студентам для відпрацювання. Після завершення карантину
подати особисто директору технікум доповідну записку.
3. Завідуючій заочним відділенням Маринич С.В.:

- розробити організаційні заходи щодо відпрацювання завдань,
отримання консультацій у режимі дистанційного навчання на період
карантину студентами заочного відділення;
- забезпечити розміщення інформації, завдань та консультацій
викладачами технікуму на веб-сайті технікуму.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
5. Адміністратору ЄБЕБО Цьомі А.В. дане розпорядження розмістити на
веб-сайті технікуму.

Директор технікуму

Л.О.Крикуненко

