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Державний навчальний заклад 
«Охтирський центр професійно-технічної освіти»

Н А К А З

31.12.2020 м. Охтирка №320

Про організацію освітнього процесу 
за дистанційною формою навчання 
з 08 січня 2021 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. №641 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2», листа Міністерства освіти і науки 
України «Щодо організації освітнього процесу у закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти з 08 січня 2020 року» з метою організації освітнього процесу та 
запобіганню поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
НАКАЗУЮ:

1. Організувати освітній процес в ДНЗ «Охтирський центр ПТО» з 08 січня 2021 року по 
22 січня 2021 за дистанційною формою на платформі Microsoft Office' 365 
(додаток Teams).

2. Відповідальними за організацію дистанційного навчання призначити заступника 
директора з НВР Ніжнік О.С, методистів Куткович О.М., Морозову Г. М. :

3. Заступнику директора з НМР Савочці Л.І., методистам Куткович О.М., Морозовій Г. М.:
3.1. Внести відповідні зміни до графіку освітнього процесу та розкладу занять.
3.2. Надавати методичну допомогу педагогічним працівникам по організації освітнього 

процесу за дистанційною формою на платформі Microsoft Office 365 (додаток Teams).
3.3. Вести контроль за комплексно-методичним забезпеченням освітнього процесу за 

дистанційною формою
4. Запровадити дистанційну роботу працівників закладу до з 08.12.2021 по 22.01.2021.
5. Заступнику з НВР Ніжнік О. С , старшому майстру Ковбасі В.Г., завідувачу 

відокремленого підрозділу м. Тростянець Кузубу П. В., завідувачу філії смт Велика 
Писарівка Кальченко О.О. розробити графіки перебування працівників на робочому 
місці на період карантину.

6. Заступнику з НВихР Бровко О.М., завідувачу відокремленого підрозділу м. Тростянець 
Кузубу П. В., завідувачу філії смт Велика Писарівка Кальченко О.О. забезпечити 
організацію протиепідемічних заходів у гуртожитках.



7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ДНЗ 
«Охтирський центр ПТО»

Юрисконсульт 
_____ ___ _ С.В. Безпалько

Ознайомлені:
__________Савочка Л. І .
__________Куткович О. М.
__________Морозова Г. М.
__________ Ніжнік О. С.
_________Бровко О. М.
__________ Кальченко О. О.
__________Кузуб П. В.

Анна ГОРОБЕЦЬ


