
 

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ  ЛІЦЕЙ 

Н  А  К  А  З 

 

Від  12.03.2020 року                                 № 36 

  Про призупинення освітнього процесу 

 

  На виконання Розпорядження голови виконавчого органу Київської міської 

державної адміністрації від 11.03.2020 № 427, наказу Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської  міської державної адміністрації від 11.03.2020 року  

№ 56, відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного  та 

епідеміологічного благополуччя населення», протоколу Постійної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від11 березня 

2020 року № 9, зважаючи на загрозу погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, 

з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції(СОVID-19) на території 

міста Києва призупинено освітній процес у всіх закладах освіти з 12 березня 2020 

року. 

На підставі вищесказаного 

Н А К А З У Ю : 
     1. Призупинити  освітній процес в ліцеї 12.03.2020 року, встановити режим 

роботи для працівників ліцею з 8.30 до 16.30. 

    Працівники ліцею допускаються до роботи  після вимірювання температури 

медичним працівником  ліцею. Заборонити вхід сторонніх осіб до ліцею та 

гуртожитку ( відповідальна Хильченко І.Г.). 

Керівникам груп провести з учнями  позапланові інструктажі  та карантинні 

заходи з оформленням протоколу під підпис учнів про ознайомлення . 

2.Виселити на час карантину учнів – мешканців гуртожитку. Керівникам 

груп  довести інформацію про карантин до відома батьків та проконтролювати у 

телефонному режимі  про прибуття до місця проживання учнів.( відповідальна 

Бобровська О.Ю.) 

3.Заступнику директора з НР Деркач Л.П. організувати навчальний процес у 
формі дистанційного навчання для здобувачів освіти 1,2,3 курсів. Викладачам  

підготувати  завдання згідно поурочно-тематичних планів за розкладом. 

 4.  Виробниче навчання 1-2 курсів замінити  на уроки теоретичного 

навчання  до закінчення карантину). 

5. Завдання для учнів  висвітлювати на сайті ліцею у рубриці «Дистанційне 

навчання» та інших електронних ресурсів ( відповідальні викладачі). 

         6. Інженер-електроннику  Бойку Я.А., викладачу  Зінченку П.А. провести  

інструктивне навчання з викладачами та надавати консультації ( при 

необхідності). 

   7. Оцінювання знань здобувачів освіти проводиться потемно.  

8. Після закінчення карантину, викладачі виставляють оцінки за 

результатами виконаних робіт  учнями ( роботи на паперових носіях зберігаються 
у викладачів).  

  9. Головам  МК ліцею  на засіданнях розглянути питання щодо  коригування  

годин виробничої практики в умовах підприємства для груп 35,39, 32, оформити 

протоколи та подати на затвердження  заступнику з НВР Карповій Ж.П. для 

погодження начальником управління закладів  вищої освіти, професійної освіти та 

прогнозування цільових   програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

  



 

 

 

 

 

 

10. Головам МК розглянути на засіданні  розроблені завдання для 

дистанційного навчання здобувачів освіти під час карантину. 

11. Учнів груп 22, ТУ-2, ТУ-5 відкликати з виробничої практики з 12.03.2020 

року для проведення дистанційного навчання. 

12. Майстрам виробничого навчання письмово попередити керівників 

підприємств-партнерів про призупинення проходження виробничої практики 

учнями на період карантину ( відповідальні Роздобудько О.В.). 

13.Завідуючій господарством Хильченко І.Г. забезпечити дезінфекційні 

заходи у всіх приміщеннях навчального закладу та гуртожитку. Передбачити  

приміщення в гуртожитку для ізоляції осіб з ознаками захворювання на грип та 

ГРВІ ( за потребою).  

14. Призупинити роботу вихователів та керівників гуртків та секцій з 

12.03.2020 року на період карантину. Бобровській О.Ю. та Святенку В.П. не 

табелювати  відповідних  працівників. 

 

 

Наказ  довести до відома колективу ліцею, контроль за його виконанням 

залишаю за собою.  
 

 

   


