Дорогі діти! Шановні батьки!
З 1 вересня 2020 року розпочинається навчальний процес у школі.
З метою організації безпечного простору та запобігання виникненню та
розповсюдження інфекційних хвороб нами чітко розписані правила
Тимчасового порядку організації освітнього процесу на період карантинних
обмежень. Його ми схвалимо на засіданні педагогічної ради, після
погодження з батьківською Конференцією школи.
 Щодо маскового режиму.
Вхід до приміщень школи буде дозволятись тільки при наявності маски або
респіратора. Захисні маски можуть не використовуватись під час
проведення навчальних занять в аудиторіях. Під час пересування
приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов’язковим.
Тому, з розумінням просимо забезпечити своїх власних дітей масками.
Згідно з Постановою головного санітарного лікаря України № 50 від
22.08.2020 учням 1-4 класів дозволяється знаходитись в приміщення
школи без маски.
 Щодо антисептиків.
Ми забезпечимо можливість антисептичного та дезінфекційного режиму в
установі. На всіх входах будуть стояти дезінфектори. Туалетні кімнати та
рукомийники в їдальні будуть забезпечені рідким милом. За можливістю
щоденно просимо мати вологі бактерициді серветки. Якщо Ви вважаєте,
що дитині потрібен антисептик, нехай він буде "малесенький". Та просимо
обов’язково при цьому пояснити дитині правила та доцільність його
використання.


Щодо входу до школи і на територію школи.
Згідно з рекомендаціями МОН вхід до школи буде організованим, діти
мають прибути до школи за 10-15 хвилин до початку занять, клас
збиратиметься на шкільному подвір’ї (схема додається). З метою
запобігання скупченню ми зробили п’ять входів до приміщення школи
різними потоками (графік та схема додаються). Просимо з розумінням
поставитись до того, що батьки не допускатимуться в приміщення школи,
окрім осіб, які супроводжують дітей з інвалідністю.
 Щодо процедури початку занять.
Спираючись на Постанову головного санітарного лікаря ми не проводимо
температурний скринінг усіх учасників освітнього процесу на вході до
приміщення школи. Йому підлягатимуть лише працівники школи. Тому
дуже просимо вас, шановні батьки, подбайте про це ще у своїх домівках.
Будьте відповідальними батьками своїх дітей.

На початку та протягом дня вчителі будуть цікавитись станом здоров’я
Ваших дітей.


Щодо харчування.
Воно здійснюватиметься згідно з новими вимогами безпеки. Для цього уже
змінено графік перерв і проведено відповідну організаційну роботу у
приміщенні їдальні. На жаль, за новими вимогами не можуть працювати
буфети, тому Ваша дитина або повинна буде замовити собі їжу (порцію чи
булочку та чай) через класного керівника, або взяти її з собою.



Щодо роботи груп продовженого дня.
Групи працюватимуть згідно з новим графіком та розпорядком роботи
школи, але до відповідного часу. Вихователь ГПД не зможе забезпечити
вивід дитини до входу за бажанням батьків. Діти виводитимуться двічі, в
зазначений час.



Щодо медичного огляду.
Ви пам’ятаєте, що в кожного учня має бути довідка, в якій зазначено групу
для занять фізичною культурою. Цього року учням 2-11 класів можна
надавати цю довідку протягом року, орієнтуючись на дату народження
дитини. Поки такої довідки не буде, будемо орієнтуватись на довідку
минулого року.
 Щодо нашого спільного розуміння.
Важко нам щось спрогнозувати на далеку перспективу, але від усіх нас, від
нашої спільної солідарності і залежить результат. Ми б дуже хотіли, щоб
наше очне навчання розпочалось 1 вересня 2020 року і закінчилось не
раніше 31 травня 2021 року. Ми чекаємо, з нетерпінням, на зустріч і далі
залишаємось відкритим простором для усіх. Наше гасло незмінне: "Повага.
Порядність. Відповідальність!"

Дякуємо за розуміння!

