
Березівське вище професійне училище 
Одеського національного політехнічного університету

Н А К А З

25.03.2020. м. Березівка № 23

Щодо організації освітнього 
процесу у Березівському ВПУ ОНПУ 
на період карантину.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 « Про 
організаційні заходи для забезпечення поширенню коронавірусу СОУГО-19», листа МОН 
України «Щодо організації освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти на період карантину» від 23.03.2020р. № 1/9-172 та листа Департаменту освіти і науки 
Одеської облдержадміністрації № 1859/02/52-02-02 від 25.03.2020р. щодо забезпечення та 
організації освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Одеської 
області на період карантину

Н А К А З У Ю :

1. Продовжити призупинення освітнього процесу в училищі до 24 квітня поточного року.
2. Заступникам директора з НВР Янченко Л.Г., НР Мінаковій О.І. та Лунєвій О.М.,

заступнику директора з НМР Шевченко Г.О. розробити графік чергування 
педпрацівників. Педпрацівникам продовжити роботу в дистанційному режимі та 
організувати роботу для проведення занять зі здобувачами освіти за допомогою 
дистанційних технологій, використовуючи сайт училища і веб-сторінку БВПУ ОНПУ у 
соціальних мережах (онлайн-уроки. онлайн-завдання тощо); виконання викладачами 
інших видів робіт (організаційно - педагогічна, методична, консультаційна тощо); також 
забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів та програм після 
закінчення терміну карантину.

3. В.о. старшого майстра Цалею П.Д., завідуючому господарством Макарському І.М.
організувати постійне забезпечення захисними масками працівників училища та 
гуртожитку, їдальні, газової топочної, служби охорони; організувати щоденне вологе 
прибирання приміщень з використання дезінфікуючих речовин в штатному режимі.

4. Завідуючій гуртожитком Котлик О.М., фельдшеру Кочержинській О.М. контролювати
стан здоров’я здобувачів-сиріт, які мешкають в гуртожитку на період карантину, 
працівників гуртожитку: облаштувати кімнати для ізоляції здобувачів освіти з ознаками 
гострих респіраторних захворювань.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собої;

Директор Березівського ВПУ ОНПУ
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