אוגוסט 2020
הנדון :הסעות לתלמידי כיתות ה' – ו' בבי"ס להבים שנה"ל תשפ"א
להורים ולתלמידים שלום רב,
שנה"ל תשפ"א עומדת בפתח ,אנו נערכים לארגון מערך ההסעות לבי"ס להבים ,בכפוף להנחיות משרד החינוך.
בהתאם למתווה ביום הלימודים הראשון יגיעו תלמידי ה' – ו' לביה"ס בשתי קבוצות.
לו"ז הסעות
תאריך

קבוצה 1

קבוצה 2

1/9/2020

שעת איסוף  07:30רק לרשומים
להסעה
שעת יציאה מביה"ס  09:45לכלל
התלמידים

שעת איסוף  09:15לכלל התלמידים
שעת יציאה מביה"ס 11:45

החל מה – 2/9/2020
רק לרשומים להסעה

שעת איסוף 07:30
שעת יציאה מביה"ס 10:45

שעת איסוף 10:15
שעת יציאה מביה"ס 13:30

לתלמידים הרשומים לתכנית "דגל החינוך" החל מיום רביעי  2/9/2020ועד להודעה חדשה
קבוצה  – 1איסוף מתחנות ההיסעים בשעה 13:00
קבוצה  - 2יצטרפו לתכנית "דגל החינוך" בתום יום הלימודים.
הפיזור לתלמידי ה' – ו' בתום יום הפעילות של דגל החינוך בשעה .15:30
חשוב לנו להביא לידיעתכם כי בימים אלה אנו במועצה ,יחד עם הנהלת ביה"ס וועד ההורים המרכזי ,שוקדים על תכנון
מסגרת חינוכית משלימה למתווה הלמידה לכלל תלמידי כיתות ה' – ו' .פרטים נוספים ישלחו בהמשך.
להלן הנהלים שנקבעו על מנת להבטיח את בטיחותם וביטחונם של התלמידים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

האוטובוס עבר ניקיון מקיף ,מאוורר ,מצויד בפחי אשפה ובחומרי חיטוי לשימוש התלמידים המוסעים.
הנהג עוטה מסיכה כל זמן הנסיעה.
התלמידים ימתינו בתחנות האיסוף ,עוטים מסכות ובמרחק האחד מהשני.
כל תלמיד חייב להיות מצויד בטופס הצהרת בריאות אותה יש למסור בביה"ס.
כל תלמיד יחטא ידיים עם עלייתו לאוטובוס.
מלווה בהסעת הבוקר ובהסעת הצהרים
מס' הנוסעים באוטובוס בתפוסה מלאה ,בשורת המושבים הראשונה הסמוכה לדלת ובשורת המושבים מאחורי
הנהג לא ישבו תלמידים.
יש להשתדל לשבת בצמדים קבועים.
במהלך הנסיעה חובה לחגור חגורת בטיחות במהלך כל הנסיעה ולעטות מסיכה על הפנים.
הירידה מהאוטובוס תעשה באופן מדורג .
מאחלים לתלמידים שנת לימודים מוצלחת
הסעה בטוחה ובריאה

קובי נודלמן
סגן ראש המועצה
ויו"ר ועדת חינוך על יסודי

אלעד ארזי
ממונה קורונה יישובי

יוסי ניסן
ראש המועצה

