ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Да влизат и излизат от училищната сграда само през посочени входове и в
съответните часове.
2. Влизането на децата и учениците в училищната сграда да се организира, както
следва:
2.1.
7,45-8,10 часа – ПГ (посрещани от учител на вход);
2.2.
от 7,40 до 8,10 часа – I клас (посрещани от учител на вход);
2.3.
до 8,10 часа – II клас (директно влизане в класните стаи);
2.4.
до 7,50 часа – III и IV клас (директно влизане в класните стаи);
2.5.
до 7,20 часа – V, VI и VII клас (директно влизане в класните стаи).
3. Да спазват правилата за лична хигиена и физическа дистанция.
4. Да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения
5. Да не се струпват в коридорите и тоалетните в междучасията.
6. Да не споделят храни и напитки.
7. Ограничена комуникация с деца и ученици от други паралелки.
8. Учениците от начален етап посещават кабинета по ИКТ и физкултурния
салон само под ръководството на учител, който има задължение да ги вземе
и върне в класната стая.
9. Задължително носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в
общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища,
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая,
библиотека, бюфет и столова (освен при хранене)
10. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
11. Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.
12. Задължително измиване на ръцете с топла вода, използване на течен сапун и
дезинфектант в тоалетната.
13. Учениците в групите с целодневна организация на учебния ден напускат
училищната сграда самостоятелно, като родител/настойник чрез телефонно
обаждане информира учителя ДЦО. Родителят/настойникът изчаква на
определеното място в училищния двор.
14. Учениците от ПГ напускат училищната сграда през централния вход:
- до 13,45 часа - придружени от учител след телефонно обаждане на
родител;
- във времето от 13,45 часа до 17,30 часа – от родител, регистриран на входа
в съответната книга; родителят задължително е с маска и използва
дезинфектанта на входа.

