Организация за откриване на учебната 2020/2021 г. в НУККЛИИЕК

 Учебната 2020/2021 ще бъде открита в условията на COVID-19 и при
спазване на всички задължителни мерки съгласно Насоките на МОН
за организацията на работа на училищната система.
 Всички автобуси пристигат два часа по-късно по маршрути – 10.00 ч.
Пътуващите в автобусите се допускат само с маски.
 Тържествно откриване ще бъде организирано единствено за първите
класове в НУКК - на 15.09.2020 (вторник) пред входа на училищната
сграда. Присъстват и родителите. Останалите класове ще бъдат по
класните стаи.
 Организацията при влизане двора в училището на всички класове е
следната:
- Първи клас (ученици заедно с родителите) – през официалния
вход на училището, като ще има специално обозначени места за
1а, 1б и 1в клас. След тържествената част, децата влизат в класните
стаи, придружени само от класните ръководители. НЕ СЕ
ДОПУСКАТ РОДИТЕЛИТЕ.
- Втори, трети, четвърти и пети клас влизат в двора на училището
през входа откъм улица „Отдих“ (вход Служебен паркинг) и ще
бъдат очаквани от класните ръководители на обособени места
пред терасите на началния курс. Отново се допускат родители в
двора на училището (но не й в сградата на училището).
- Учениците от шести до дванадесети клас влизат в двора на
училището през главния портал и се отправят към входа на
административната сграда.


Организацията при влизане в сградата на училището на всички
класове е следната:
- Вторите класове и III в и г клас – през терасите
- III а, III б, четвъртите и петите класове – през задната врата на
Форума
- VI – XII клас - през административната сграда (респективно топлата
връзка).

- На двата входа на паркинга, както и на входа откъм ул. „Отдих“ има
дежурни (учители / служители). Дежурни има и в коридорите, като
те следят да няма струпване на ученици. В сградата на училището
учениците носят маски. Маските не са задължителни в класните
стаи.
- Откриването на учебната година за първи клас започва в 10.30 ч., а
останалите класове –започват с час на класа. Освен стандартната
информация, която е в началото на учебната година, класните
ръководители провеждат и кратък инструктаж за мерките за
сигурност в условията на COVID- 19. Инструкцията, заедно с
информационни дипляни (за миене на ръце, за поставяне на
маски, за ползване на дезинфектат) се поставя на видно място в
класната стая.
- След приключване на заниманията учениците напускат сградата на
училището през същите входове, през които са влезли.
- Тръгване на автобусите обратно по маршрути – 12.00 ч.

