Училище „Св. Княз Борис I“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
в сила от 12 септември 2020

Учебните часове в българското училище „Св. Княз Борис I“ се провеждат всяка
учебна събота, при правила, съобразени с изискванията и препоръките на
немските власти в условията на пандемия. Правилата важат за всички деца и
родители, без изключение:
1. Училището ще се посещава на две смени както следва: първа смяна от 10:00
часа са: група „Бонбонки“, предучилищна група и първи клас. Втора смяна от
13:45 часа са: втори, трети, четвърти, пети и шести клас.
2. Достъпът на родители в училището не е желателен – децата ще бъдат
оставяни до входната врата, от там ще ги поема съответният учител. След
приключване на учебните занятия, всяко дете ще се извежда пред сградата на
училището, когато дойдат родителите му. Молим родителите да използват
маски в обсега на училището!
3. Всяко дете трябва да си носи маска, но вътре в училището маските не са
задължителни!
4. В учебните стаи децата ще сядат на изискуемото разстояние едно от друго и
няма да разменят вещите си. В училището ще се стои с домашни обувки, за да
се поддържа по-добра хигиена.
5. Децата ще мият ръцете си регулярно, а повърхностите в училището ще бъдат
дезинфекцирани от учителите.
6. В междучасията децата остават по стаите си или излизат по график за игра
на двора. Графикът ще се определи от учителите, в зависимост от броя на
децата по класове за съответната събота. Междучасията ще се използват за
раздвижване, похапване и почивка.
7. Всеки трябва да носи необходимите му пособия – учебници, тетрадки,
моливи, химикали, гумички и острилки. Децата нямат право да използват
чужди такива.
8. Няма да предлагаме обща храна – плодове и зеленчуци, предвид засилените
мерки за хигиена. Родителите имат грижата да подсигурят на децата си закуска
и вода.
9. Деца, които видимо са болни, няма да бъдат допускани до учебните часове.

БЛАГОДАРИМ ВИ! Разчитаме на вашата подкрепа и разбиране!

