
 
УКРАЇНА 

Департамент освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації  
Комунальний заклад 

Чернівецький обласний центр естетичного виховання  

“Юність Буковини” 
  

 

Н А К А З 
  

22.04.2021                                                                       №54-ос 
 

 

Про відновлення освітнього процесу  

в КЗ "Чернівецький обласний центр  

естетичного виховання "Юність Буковини""  

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. 

№641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої корона вірусом SARA-CoV-2» 

(зі змінами), рекомендацій обласної  комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.04.2021 р., 

«Тимчасового положення організації освітнього процесу в КЗ 

"Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини"" 

в період карантину» затвердженого наказом Центру від 31.08.2020 №75-ос 

«Про рішення педради» та у зв’язку зі встановленням «жовтого» рівня 

епідемічної небезпеки  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відновити освітній процес – очна форма навчання в КЗ 

"Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини"" з 

23.04.2021 року. 

 

2.  Прийняти до виконання «Тимчасове положення організації 

освітнього процесу в КЗ "Чернівецький обласний центр естетичного 

виховання "Юність Буковини"" в період карантину» відповідно до 

«жовтого» рівня епідемічної небезпеки. 

 



3. Затвердити графік чергування адміністрації, завідуючих відділами та 

методистів під час «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. (Вихідний день 

за чергування в субботу (9.00-16.00) черговому адміністратору надається на 

наступному тижні). 

 

4. Вважати робочий час чергового адміністратора з 10.00 до 19.00 з 

перервою на обід з 13.00 до 13.45. 

 

5. Відповідальність за чергування покласти на заступника директора з 

методичної роботи Висоцьку Т.І. 

 

6. Заступнику директора з навчальної роботи Дутчак І.І.:  

6.1. Навчання в групах проводити відповідно до робочого навчального 

плану та затвердженого розкладу занять. 

6.2. Постійно моніторити наповнюваність груп у гуртках.  

 

7. Керівникам гуртків: 

7.1. Заняття в групах проводити відповідно до календарно-тематичного 

планування «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.  

7.2. В журналах гурткової роботи з 23.04.2021 прописати «очне» 

навчання. 

7.3. Неухильно виконувати «Тимчасове положення організації 

освітнього процесу в КЗ "Чернівецький обласний центр естетичного 

виховання "Юність Буковини"" в період карантину». 

 

8. Відповідальність за відвідування занять вихованцями покласти на 

керівників гуртків та акомпаніаторів. 

 

9. Методисту Ковальській І.В. внести зміни в розкладі занять на сайті 

Центру. 

 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора                                                       Л. КАСЬЯНЧУК 

 


	УКРАЇНА
	Н А К А З

