ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УМАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
КОЛЕДЖ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА»
НАКАЗ
03.03. 2018

м.Умань

№ 33

Про призупинення освітнього процесу
Відповідно до листа управління освіти і науки Черкаської обласної
державної адміністрації від 02.03.2018 № 02/11-04.1/517,
НАКАЗУЮ:
1. Знизити температурний режим у приміщеннях коледжу та гуртожитку
до технічного можливого мінімуму.
2. Призупинити освітній процес у КВНЗ «Уманський гуманітарнопедагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка» з 3 по 7 березня2018 року.
3. Відмінити на період, вказаний у п.2 цього наказу, проведення у
коледжі навчальних занять.
4. Організувати виконання навчальних планів, надолуження
програмового матеріалу, передбачивши відпрацювання навчального часу
шляхом ущільнення
та інтенсифікації навчальних занять
у т.ч. з
використанням дистанційних форм навчання через мережу Інтернет.
3-7 березня 2018 року , Крамська З.М., Дзисюк М.В.,
Вишневецька Л.Г., Сидорчук Л.П.,голови циклових комісій
4. Керівникам академічних груп забезпечити проведення позапланового
інструктажу згідно з вимогами чинного законодавства.
5. Затвердити графік чергування адміністрації коледжу:
3 березня – Крамська З.М., Дзисюк М.В.
5 березня – Майборода О.А., Сидорчук Л.П.
6 березня - Вишневецька Л.Г., Фещенко Г.В.
7 березня - Крамська З.М., Поштарук Л.І.
6. Інформувати студентів та викладачів про відновлення освітнього
процесу через офіційний сайт коледжу.
7 березня 2018 року, Крамська З.М., Дзисюк М.В.,
Поштарук Л.І.,, Сидорчук Л.П., Вишневецька Л.Г.

7. Роботу структурних підрозділів коледжу у період 3 по 7 березня 2018
року організовувати у відповідності із специфікою їхньої діяльності.
Керівники структурних підрозділів.
8. Заступникові директора з адміністративно-господарської роботи
(Майборода О.А.), начальнику штабу цивільного захисту (Черевко О.Д.),
адміністраторам навчального корпусу та
гуртожитку
(Скінтей О.В.,
Мельничук О.Д.), інженеру з охорони праці (Вожжов І.А.) у період
з 3 по 7 березня 2018 року:
8.1. Посилити контроль за дотриманням протипожежних заходів у
приміщеннях навчального закладу.
8.2. Організувати цілодобове чергування і забезпечити безперебійну
роботу систем тепло забезпечення коледжу. Вжити спільно з теплоенергопостачальними підприємствами заходів щодо недопущення відключення
від централізованого газо-, енергопостачання навчального корпусу та
гуртожитку.
8.3. Провести профілактичні огляди систем енергозабезпечення,
перевірку технічного стану об’єктів теплового господарства коледжу згідно з
вимогами безпечної експлуатації теплогенеруючих систем та дотримання
вимог законодавства з охорони праці.
8.4. Ознайомити із змістом цього наказу керівників структурних
підрозділів, керівників академічних груп, вихователів гуртожитку,
оприлюднити його на офіційному сайті коледжу.
3 березня 2018 року, Крамська З.М., Дзисюк М.В.,
Майборода О.А., Сидорчук Л.П.,
Вишневецька Л.Г., Шевченко З.П., Качайло М.І.
9. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступників
директора Крамську З.М., М.В. Дзисюка, О.А. Майбороду.
Директор

О.В.Чепка

Наказ підготувала Крамська З.М.,
заступник директора
з навчальної роботи
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