ДОСТАВКИ ПО СХЕМИ "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО " НА
ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ":
Уважаеми родители на ученици от I до IV клас,
За периода от 13 март до 13 май на Вашите деца се полагат по двете схеми 480 гр.
кашкавал по БДС „Тотал милк“ ( 16 доставки/ и 600 гр. краставици или домати / 3
доставки/.
След проведен разговор с нашия доставчик, фирма "Тодорка Йорданова" ЕООД, сме
създали следната организация
за 7 май/ четвъртък/:
1.Продуктите ще се раздават лично на родителя на всеки ученик по график на двата
входа, при спазване на съответните санитарно-хигиенни условия и мерки за
безопасност в условията на извънредно положение.
2. При посещението си родителите следва да спазват физическа дистанция от не помалко от 2 метра помежду си. Трябва да имат задължително маска, ръкавици и
собствен химикал, с който да се подпишат.
3. Всеки родител ще влиза в двора на училището през централната врата или през
западната врата и ще се нарежда пред централния вход или пред входа пред стола,
където ставаше абонамента за купони, според графика на паралелката, за да получи
продуктите, предназначени за неговото дете срещу подпис. Движението е
еднопосочно!
4. След получаването на продуктите им незабавно напуска двора на училището, както
следва:
-от централен вход се излиза през вратата на входа на Ресурсен център!
-от западен вход се излиза през изхода за автомобили на училищния стол!
5. Родителите, които не желаят да ги получат, също трябва да се явят , за да се
подпишат и заявят писмено отказа си.
6.Графикът за получаване на хранителните пакети e следният:
07 май (четвъртък) ЦЕНТРАЛЕН ВХОД:
1 а клас - от 8.00 до 8,30 ч.
3 а клас - от 8,30 до 9,00 ч.
4 а клас - от 9,00 до 9,30 ч.
2 а клас - от 9,30 до 10,00 ч.
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2 в клас - от 10,00 до 10,30 ч.
07 май (четвъртък) ВХОД ПРЕД СТОЛА, КЪДЕТО СЕ АБОНИРАХТЕ ЗА КУПОНИ:
1 б клас - от 8,00 до 8,30 ч.
3 б клас - от 8,30 до 9,00 ч.
4 б клас - от 9,00 до 9,30 ч.
2 б клас - от 9,30 до 10,00 ч.
Раздаването на хранителните пакети ще се извършва от служителите на фирматадоставчик, които разполагат със здравни книжки.
Количествата продукти, които евентуално ще останат след приключване на
раздаването им, ще бъдат предоставени на социално-слаби ученици от целевата група
I-IV клас, за което родителите им ще бъдат допълнително уведомени.
Бъдете здрави!
Анна Пенева
Директор
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