Шановні батьки та учні!
2020-2021 навчальний рік буде незвичайним і непростим через пандемію корона
вірусу.
Хочемо звернути увагу на нові правила відвідування навчального закладу, які
діятимуть по всій території України з 1 вересня 2020 року, розроблені на основі
рекомендацій МОН і МОЗ України.
Отже:
 1 вересня 2020 року у Черняхівському НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ (ясласадок)" святкової лінійки не буде.Зустріч учнів 1-11 класів зі своїми класними
керівниками відбудеться по класах.
 У закладі функціонуватимуть три входи:
№1 центральний вхід – учні1-4 класів та працівники школи;
№2 запасний вихід - учні 5-11 класів;
№3 запасний вихід біля дитячого садка – вихованці ДНЗ.
Вхід у школу батьків та родичів заборонено, крім осіб, що супроводжують
дітей із особливими освітніми потребами.
 Батьки супроводжують дітей лише до вхідних дверей. Звідти ж і забирають
після уроків.
 Вхід працівникам і учням у школу дозволяється лише за наявності захисної
маски( без масок можна лише учням 1-4 класів).
 На вході слід обов'язково обробити руки антисептичними засобами у
спеціально відведених і позначених місцях.
Діти можуть користуватися одноразовими та багаторазовими масками. Для
масок багаторазового використання має бути два герметичні пакети, що
застібаються або дві папки на кнопках (один для використаних, другий для
нових).
Для одноразових використаних масок у школі будуть розміщені спеціальні
марковані контейнери з написом "Використані маски".
Змінювати маски потрібно кожні три години.
 Температурний скринінг буде проводитись щодня для вчителів та
обслуговуючого персоналу.
 Перед початком уроків буде проводитись опитування учнів щодо їх
самопочуття та симптомів ГРВІ.
При наявності в дитини будь -яких ознак ГРВІ батьки зобов'язані залишити
дитину вдома!!!
 Навчання буде проводитись в одному кабінеті, закріпленому за класом.
Переходити будуть лише на уроки інформатики та фізкультури.
 З метою забезпечення питного режиму кожен учень повинен мати із собою
пляшку із водою(взятою з дому).

 Вхід до салону шкільного автобуса відбуватиметься лише за наявності
захисної маски. Підвіз учнів та вчителів здійснюватиметься лише у межах
кількості місць для сидіння.
 Всі питання щодо освітнього процесу будуть вирішуватись в телефонному
режимі або за межами будівлі школи.
Якщо населений пункт потрапить до червоної карантинної зони то навчання
відбуватиметься дистанційно.
З повагою, адміністрація Черняхівського НВК.

