КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАКАЗ
від 27.08.2020 р.

№129-ОД

Про затвердження розкладу дзвінків

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 р. №211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу
COVID-19», законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб»,
Постанови головного державного санітарного лікаря від 30.07.2020 р. № 42
«Про
затвердження
тимчасових
рекомендацій
щодо
організації
протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», наказу управління освіти
Житомирської облдержадміністрації від 14.08.2020 р. № 129 «Про
затвердження Рекомендацій щодо організації роботи КЗ «Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР з підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області в 2020/2021
навчальному році», дотримуючись рекомендацій Міністерства освіти і науки
України від 12.06.2020 р. № 1/9-323 «Щодо проведення підвищення
кваліфікації педагогічних працівників в умовах послаблення карантинних
обмежень», Міністерства охорони здоров’я від 27.07.2020 р. № 1/11-5026
«Щодо пропозицій виходу з кризи, пов’язаної з COVID-19» та з метою
організації освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації відповідно
до наказу управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації від
20.12.2019 р. № 295 «Про підвищення кваліфікації керівних та педагогічних
кадрів закладів і установ освіти області в 2020 році»
НАКАЗУЮ:
1. Розклад дзвінків занять слухачів курсів підвищення кваліфікації за
дистанційною формою навчання в синхронному режимі затвердити
(додається).
2. Декану (Андрійчук О.І.) забезпечити організацію занять слухачів
курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання в
синхронному режимі відповідно до режиму роботи інституту.

3. Контроль на виконанням наказу покладаю на заступника директора з
наукової та методичної роботи Ренькас Б.М.

Директора

І.І. Смагін

Додаток до наказу
Від 27.08.2020р. № 129-ОД

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ
ЗАНЯТЬ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА
ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ В СИНХРОННОМУ РЕЖИМІ
ПРИ КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ПОНЕДІЛОК – П’ЯТНИЦЯ
І ЗМІНА
І ПАРА

08.00 – 09.20

ІІ ПАРА

09.30 – 10.50

ІІІ ПАРА

11.00 – 12.20

ІV ПАРА

12.30 – 13.50

ІІ ЗМІНА

І ПАРА

14.00 – 15.20

ІІ ПАРА

15.30 – 16.50

ІІІ ПАРА

17.00 – 18.20

Примітка: у розкладі дзвінків можливі зміни відповідно до наказу по Інституту.

