
ШАНОВНІ УЧНІ МАРТИНІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІст., 

БАТЬКИ\особи, що їх заміщують! 

1 вересня 2020 року о 9.00 стартує новий 2020-2021 навчальний рік.          

Цей навчальний рік буде проходити в особливих умовах. 

Класні керівники у дистанційних групах ознайомили вас  з новими 

правилами організації освітнього процесу,                                                                  

тож прохання – неухильно їх дотримуватися. 

Свято Першого дзвоника проходитиме у новому форматі – у дружньому 

колі класного колективу і класного керівника у навчальних кабінетах, 

закріплених за класами. 

Важливо! Батьки, родичі, інші особи, не задіяні в освітньому процесі, у 

заклад не допускаються! 

Маршрут  руху шкільного автобуса 01.09.2020р у напрямку до школи: 

7.30 год. – с.Будище 

7.40 год. – с.Бабичівка 

7.45 год. –с.Видумка 

8.20 год. – сЛипівка 

8.30 год. – с. Корчівка 

8.50 год – с.Неборівка 

У зворотньому напрямку  після закінчення організаційних заходів 

(орієнтовно о 10.30-11.00 год.) 

Важливо! В автобус заходити  лише у засобах                                      

індивідуального захисту-масках! 

Вхід у школу для учнів 1-4 класів через запасний вихід ( з боку ігрового 

майданчика),   для учнів 5 -11 класу та працівників школи  через 

центральний вхід. 

Важливо! Дотримуватися соціальної дистанції – 1.5 м., помити руки з 

милом або обробити антисептиком, в коридорах пересуватися у масках   

( крім учнів початкової ланки) 

 



 

 

У кожному класі після святкової церемонії початку навчального року буде 

проведено Перший урок,  присвячений  правилам безпечного навчання під 

час карантину. 

Учні ознайомляться з новим графіком дзвінків, розкладом уроків та 

графіком допуску до школи. Ознайомляться з графіком отримання 

підручників. 

З 02.09.2020р.  розпочинається освітній процес відповідно до розкладу. 

Перші два тижні харчування організовуватися не буде – прохання давати 

дітям з собою ланч-бокси . 

Важливо! Обов’язково забезпечити учнів індивідуальним посудом з питною 

водою. Питний фонтанчик працювати не буде! Діти зможуть лише 

поповнити власний посуд водою у школі у випадку її  закінчення. 

Не відправляти у школу дитину, у якої є ознаки захворювання: нежить, 

кашель,чхання, підвищена температура тощо. 

Шановні батьки, сподіваємося на Ваше розуміння та подальшу партнерську 

співпрацю зі школою у цей відповідальний період, 

Адже успішне навчання Ваших дітей у великій мірі залежатиме від                     

нашої плідної взаємодії з Вами!!! 

Дорогі учні! З нетерпінням чекаємо на вас у школі 1 вересня 2020року! 


