Івано-Франківський фаховий музичний коледж
імені Дениса Сочинського

НАКАЗ
№ 140-ОД

07.12.2020 р.
м. Івано-Франківськ

Про організацію освітнього процесу
в коледжі з 14 грудня 2020 року
Враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від 11
листопада 2020 року №1100 щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням
гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом SARS-Co V-2» листа МОН України від 13.11.2020 року №1/9-626
«Щодо організації освітнього процесу» рішення колегіального органу коледжу від
27.08.2020 року (протокол №1) та з метою запобігання розповсюдження
распіраторних захворювань в колективі коледжу

НАКАЗУЮ:
1. Запровадити з 14 грудня 2020 року в коледжі заняття з усіх дисциплін
навчального плану в дистанційному режимі до 28 грудня 2020 року включно;
2. Заняття з усіх дисциплін навчального плану на І курсі проводити до 28
грудня включно;
3. Заняття з фаху на ІІ-ІП- IV курсах проводити до 28 грудня включно;
4. Заняття на II-III-IV курсах з гуманітарних, музично-теоретичних та
дисциплін професійно-практичної підготовки проводити до 21 грудня
включно;
5. Під час дистанційного навчання студенти не відвідують коледж;
6. Завідувачці відділення О.Б.Томиній скласти графік заповнення журналів та
виставлення залікових оцінок викладачами по кожній цикловій комісії і
довести його до відома усіх педагогічних працівників;
7. Заступнику директора з навчальної роботи Ю.Б.Лісовенку спільно з
керівниками структурних підрозділів узагальнити матеріали зимової
екзаменаційної сесії для розгляду на засіданнях педагогічної ради та
стипендіальної комісії;
8. Відповідно до Закону України від 30.03.2020 року №540-ІХ «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення
додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19» запровадити в коледжі з 14 грудня 2020
року гнучкий режим дистанційної роботи для всіх працівників коледжу;
9. Зимові канікули в коледжі з 29 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року;
10. Початок занять в II семестрі 1 1 січня 2021 року згідно розкладів;
11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

П.М.Гундер

