УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката
№9105-140/15.04.2020 г., вх. № в РУО1-8380/15.04.2020 г. и писмо от РУО –
София, с изх. № РУО1-8409//15.04.2020 г., Ви уведомявам, че по предложение
на Държавен фонд „Земеделие“ стартира доставянето на продуктите по
училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Това ще бъдат
плодове и/или зеленчуци и млечни продукти - сирене и/или кашкавал, съгласно
действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка.
Общото полагащо се количество продукт за целия период на извънредното
положение на дете и допустимите размери на порциите ще бъдат подготвени
от доставчиците в индивидуална опаковка, която следва Вие, родителите, да
получите. За ДГ 93 „Чуден свят“ количествата са : плод - 1,98кг., млечни 0,390кг., млечният продукт ще бъде кашкавал, а за плода/зеленчука изчакваме
днес наредбата, за да видим дали ще трябва да е от земеделски производител
или не. Ако е от земеделски производител най-вероятно ще бъде Краставица,
ако ли не Ябълка или Круша!
Продуктите ще бъдат доставени в ДГ № 93 „Чуден свят“ на 29.04.2020 г./сряда
/ и ще бъдат раздавани в административният корпус на детската градина на
29.04.2020 г., /сряда/ при спазване на всички противоепидемични изисквания
на Националния оперативен щаб и нарежданията на здравния министър - без
струпване на хора и спазване на изискващите се отстояния и пр.
" при разпределянето на продуктите между деца и ученици извън училища и
детски градини, следва да бъдат прилагани правилата в духа на действащата
нормативна рамка, а именно: при невъзможност част от децата или учениците
от целевата група да получат продуктите, е целесъобразно да бъдат
разпределени на останалите деца и ученици."/край на цитата/.
Моля Ви да заявите при учителките по групи дали ще дойдете в ДГ № 93
„Чуден свят“ да вземете продуктите, полагащи се за Вашето дете, или ги
отказвате. Всички продукти ще бъдат предоставени на децата, чиито родители
са заявили желание да ги получат.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ:
29.04.2020г
11,00ч – 12,00ч – групи „Любознайко“, „Смърфчета“, Приятели“
12,00ч – 13,00ч – групи „Усмивка“, „Буратино „, Щурчета“
13,00ч – 14,00ч – групи „Вълшебство „, Мечо Пух“, „Бърборани“
14,00ч – 15,00ч – групи „Смехорани“, „Палавници „, „Мики Маус“
С цел опазване здравето на всички МОЛЯ да бъдете с предпазни маски ,
ръкавици и да си носите индивидуална химикалка!
Бъдете здрави и силни! Пазете се!

Мая Николова
Директор на детска градина № 93 „Чуден свят““

