КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАКАЗ
12.03.2020 р.

№ 47-ОД

Про організацію роботи на курсах
підвищення кваліфікації в зв’язку
з карантином
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р.
№211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID19», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.03.2020 р.
№183 «Про призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної
середньої, позашкільної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та в
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти», керуючись
рекомендаціями Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 р. №1/9-154
та на виконання наказів Управління освіти і науки облдержадміністрації від
20.12.2019 р. №295 «Про підвищення кваліфікації керівних та педагогічних
кадрів закладів і установ освіти області в 2020 році», від 11.03.2020 р. № 85 «Про
запровадження карантину для всіх типів закладів освіти» та з метою виконання
навчального навантаження для слухачів курсів підвищення кваліфікації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розклад дзвінків для проведення навчальних занять на
12.03.2020 р. (додається).
2. Декану Андрійчук О.І.
2.1. Завершити навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації
12.03.2020 року
2.2. Внести зміни в розклади занять для всіх слухачів курсів підвищення
кваліфікації, забезпечивши виконання навчального навантаження в
повному обсязі.
2.3. Забезпечити видачу документів про підвищення кваліфікації.
2.4. Для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямами «музичні
керівники закладів дошкільної освіти» та «керівники гуртків
художньо-естетичного напряму закладів позашкільної освіти»
видати документи про підвищення кваліфікації на таку кількість

годин, яка відповідає фактично проведеним заняттям відповідно до
розкладу.
2.5. Забезпечити необхідне оформлення документів щодо навчального
процесу на курсах підвищення кваліфікації.
3. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора
Пастовенського О.В.

Директор

(підпис існує)

І.І. Смагін

Додаток до наказу
12.03.2020 р. № 47-ОД

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

І пара – 09 год.00 хв. – 09 год. 55 хв.
ІІ пара – 10 год.00 хв. – 10 год. 55 хв.
ІІІ пара – 11 год.00 хв. – 11 год. 55 хв.
ІV пара – 12 год.00 хв. – 12 год. 55 хв.
V пара – 13 год.00 хв. – 13 год. 55 хв.
VІ пара – 14 год.00 хв. – 14 год. 55 хв.
VІІ пара – 15 год.00 хв. – 15 год. 55 хв.

