Україна

Івано-Франківський фаховий музичний коледж
імені Дениса Січинського

НАКАЗ
13.11.2020р.

№126-ОД

м. Івано-Франківськ

Про організацію освітнього процесу в Івано-Франківському фаховому
музичному коледжі імені Дениса Січинського з 16 листопада 2020 року
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада
2020 року №1100 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 року №641»

НАКАЗУЮ:
1. Поновити в Івано-Франківському фаховому музичному коледжі імені
Дениса Січинського (далі коледж) очне (стаціонарне) навчання з 16 листопада
2020 року з усіх дисциплін за індивідуальною формою навчання відповідно до
навчального плану, з музично-теоретичних дисциплін, дисциплін фахової
підготовки (методики, MBA, хорова література тощо) та з української мови з
дотриманням карантинних заходів.
2. Заняття з предметів загальноосвітньої підготовки на І-ІІ курсах та з
української мови за професійним спрямуванням на III курсі проводити за
дистанційною формою навчання.
3. Заняття студентських колективів проводити за змішаною формою
навчання з дотриманням карантинних заходів;
заняття з предметів на II курсі, які виносяться на ДПА (ЗНО) математика, англійська мова, історія України, в 2021 році проводити за
змішаною формою навчання з дотриманням карантинних заходів.
4. Заняття з фізичної культури та фізичного виховання на I-IV курсах
проводити за дистанційною формою навчання.
5. Заступнику директора з навчальної роботи Ю.Б.Лісовенку, завідувачці
відділенням О.Б.Томиній, завідувачу практикою С.А.Креіценському, методисту
О.М.Ящишин, головам циклових комісій: О.М.Граб, Н.І.Волошинській,
Я.Б.Курільцю,
М.Г.Лахнюк,
Р.П.Сичу,
Е.І.Шевченко,
Р.В.Колодій,
В.О.Лисициній, С.М.Зінько забезпечити щоденний контроль за роботою
педагогічних працівників, виконання навчального плану та програм,
проведення контрольних заходів та підготовки до зимової сесії.
6. Завідувачу господарством А. И. Постоловському забезпечити:
- місця для обробки рук антисептичними засобами на входах до коледжу;
- раціональне використання запасних виходів з коледжу;
- використання відмітки на підлозі для організації двостороннього руху
коридорами;
- наявність в коледжі рідкого мила, антисептичних засобів тощо;
- очищення та дезінфекцію приміщень коледжу.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор
П.М.Гундер
Ю. Б. Лісовенко
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