תקנון – כבוד הדדי
כבוד הדדי וקבלת השונה הינם ערכי יסוד עליהם מושתת החינוך בבית הספר .כל באי בית הספר יכבדו זה את זה.
כיתה שתנהג בכבוד תקבל תעודת "אפס סובלנות לאלימות" חמש תעודות יזכו את הכיתה ב"הפנינג של נחת".
תגובות חינוכיות

אחריות

השיעור מתחיל בשעה  08:00בדיוק.
תורנות המורים מתחילה בשעה .07:45
הגעה לפני הזמן באחריות ההורים בלבד.

▪
▪

מחנכת הכיתה תפנה להורי התלמיד
במידה והאיחורים חוזרים ונשנים יינתן לכך ביטוי
בתעודה.

תלמידי בית הספר ינהגו בכבוד הדדי,
ולא יפעילו אלימות מכל סוג שהיא בשיעורים ,בהפסקות,
בפעילויות מחוץ לביה"ס ,בחוגים ובפעילות בתנועת הצופים.
אלימות מילולית :איום ,לעג ,פגיעה בכבוד ההורים ,חרם,
הפצת שמועות באינטרנט או בכל דרך אחרת.
אלימות פיסית :כל פגיעה גופנית מתוך כוונה לפגוע ,כולל
הצקות.

▪

תלמיד שיפעל באלימות מכל סוג שהוא מול תלמיד אחר
ישהה בזמן ההפסקה בחדר הדיאלוגי והמורה תיידע את
הוריו ,התלמיד יושעה על פי שיקול ההנהלה.
תלמיד שיושעה יקבל מטלה חינוכית ויגיש אותה
למחנכת הכיתה .למחרת ההשעיה ,הורי התלמיד
המושעה יזומנו לביה"ס לשיחת בירור ומסקנות.
תלמיד שיפגע באיש צוות מנהלה או חינוכי יושעה
לאלתר והוריו יוזמנו למחרת לשיחה עם מנהלת ביה"ס.
ההורים יוזמנו לאלתר לבית הספר

▪

▪

היציאה משטח ביה"ס אסורה בהחלט ,אלא ברשות הצוות
החינוכי.

▪

יש לשמור על הזכות לפרטיות ,ולכבד את רכוש הזולת.
על כל תלמיד מוטלת האחריות לשמור על רכוש ,ציוד ומתקני
ביה"ס ,ציוד המשחק הכיתתי לרבות ספרי לימוד.

▪

יש להתחשב בתלמידים אלרגיים ולשמור על סביבה נקייה
במהלך ארוחת הבוקר.
יש לאכול במקום הישיבה ובתוך הכיתה בלבד

▪

תלמיד שיפגע ברכוש תלמיד אחר או ברכוש ביה"ס יישא
בהוצאות עלות התיקון .במקרה והמעשה נעשה בזדון,
בנוסף להוצאות עלות התיקון ,יערך שיח חינוכי כולל
מכתב התנצלות.
נעודד סובלנות והתחשבות באחר.

תקנון – חובות הלמידה
חובות הלמידה :המורים יטפחו חווית הנאה והצלחה לכל התלמידים על פי יכולותיהם וכישוריהם
בשאיפה לקידומם והכוונתם למצוינות אישית .המורים יעצימו את התלמידים ,יקדמו אותם ויכשירו
אותם להיות לומדים עצמאיים ,בעלי ידע רחב אופקים .חובת התלמידים למלא את חלקם בלמידה,
כמפורט להלן:

אחריות
בתחילת כל שיעור יקבלו התלמידים את המורה בעמידה.
התלמיד יימנע מהפרעה למהלך השיעור ולא יצא מהכיתה
ללא אישור המורה.
על התלמידים להקפיד על :הקשבה ,למידה ומעורבות
בשיעור ,מילוי מטלות הניתנות בשיעור ,השתתפות בשיחה
ובדיון ובאופן מכבד.

תגובות חינוכיות
▪
▪

תלמיד שיפריע למהלך השיעור ,יורחק לכיתה מקבילה
והמורה תיידע את ההורים.
המורה תעודד התנהגות טובה ותיתן לתלמיד מכתב
מחמאה על התנהגות נאותה בשיעור.

כל תלמיד יכין משימות תרגול והערכה בקביעות ויביא את ▪
▪
הציוד הנדרש.
המורה תתחשב במתן משימות תרגול ביום בו מתקיימת ▪
פעולה בצופים.

תיעוד ביומן הכיתה.
יידוע ההורים ו/או הזמנתם לשיחה עפ"י שיקול המורה.
התלמיד יידרש להשלים את החומר והדבר יבוא לידי
ביטוי בתעודה.

מבחנים:
▪ יש לשמור על טוהר הבחינות
▪ לוח מבחנים יפורסם בתחילת כל חודש
▪ יש להחתים את ההורים על כל מבחן.
▪ המורה יחזיר מבחנים תוך שבועיים מיום כתיבתם.

אי שמירה על טוהר הבחינה תגרור אחריה הורדה בציון
המבחן ויידוע ההורים.
חובתם של ההורים לחתום על כל מבחן בעת קבלתו.

▪
▪

תקנון – סדרים ונהלים
סדרים ונהלים בית ספריים :על מנת לקיים לימודים באווירה טובה ,מוגנת ובטוחה קיימים סדרים ונהלים
החלים על כל קהילת ביה"ס .בית הספר ידאג שכל תלמידיו ילמדו בסביבה נקייה ומטופחת.

אחריות
בהפסקה ייצאו כל תלמידי ביה"ס מתוך תחומי המבנה,
למעט ימי גשם בהם המורה תורנית בתוך המבנה.
יציאה מהכיתה להפסקה תיעשה בצורה מסודרת וזהירה.
בסיום ההפסקה עם הצלצול יש להסתדר במסדר בטור
הכיתתי ,ולעלות לכיתה עם המורה מצד ימין של המדרגות.
בתום יום הלימודים יעזבו התלמידים את שטח ביה"ס ,למעט
תלמידי החוגים והמועדונית.
הורים המגיעים לאסוף את ילדיהם יגיעו בזמן סיום השיעור.
אין השגחת מורים תורנים לאחר סיום שעות הלימודים.
בין השעות  16:00- 14:00לא תתקיים כל פעילות בחצר בי"ס.
תלמיד הנעדר מביה"ס יביא אישור מההורים.
מעל שלושה ימים על התלמיד להביא אישור רפואי.
ביום השלישי להיעדרות על מחנכת הכיתה ליצור קשר עם
משפחתו .בנוסף למורה גם מספר תלמידים מהכיתה יצלצלו
לתלמיד החולה.
טלפון נייד יהיה כבוי בילקוט התלמיד במהלך כל יום
הלימודים ובאחריות התלמיד.

תגובות חינוכיות
תלמיד שלא יישא באחריות זו יוזמן לשיחת בירור עם
מחנכת הכיתה.
במידה והמקרה חוזר על עצמו יש ליידע את הורי התלמיד.

תלמיד שיימצא בביה"ס ללא סיבה מוצדקת ,יתבקש לעזוב
את שטח ביה"ס ,דיווח יועבר להוריו .במידה והדבר יחזור על
עצמו יקבל התלמיד הערת משמעת.

במקרה של מחלה – על התלמיד להגיע ללימודים עם אישור
רפואי.
בכל סיבה אחרת של היעדרות יש ליידע את המורה מראש.

לקיחת הטלפון מהתלמיד עד לסוף היום ויידוע ההורים.

תקנון – סדרים ונהלים
תגובות חינוכיות

אחריות

יש להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה ,לא גופיה ,לא
חצאית ולא מכנסיים קצרצרים ,אלא חולצה עליונה
עם סמל ביה"ס ומכנסיים בצבעים שונים.

▪

תלמיד המגיע ללא תלבושת ביה"ס יופנה
למזכירות ביה"ס והוריו יביאו לו תלבושת חלופית.

תלבושת הספורט כוללת מכנסי ספורט ונעלי ספורט.

▪

תלמיד שיגיע ללא תלבושת ספורטיבית לא ישתתף
בשיעורי ספורט.

ביום שישי ניתן להגיע ללא תלבושת אחידה ,אך יש
לשמור על הופעה צנועה.
למען בטיחות התלמידים אין להגיע בקבקבים ,נעלי
אצבע ,נעלי קרוקס.
בנות תגענה לביה"ס בשיער אסוף  ,בנים בתספורת
ללא דוגמאות גילוח וצבעים בשיער.

תלמיד הנאלץ לעזוב את ביה"ס במהלך יום הלימודים
מסיבה כלשהי ,ישוחרר לביתו רק בליווי מבוגר
ובתיאום עם הוריו.

▪

המורה תיידע את הורי התלמיד/ה והתלמיד יידרש
לפעול על פי נוהל זה.

▪

ההורה ידאג להעביר מכתב שחרור למחנכת
הכיתה.
התלמיד יקבל אישור בכתב לצאת מבית הספר
ויציג אותו בפני השומר.

▪

תקנון – סדרים ונהלים
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

שיחת הורה  -מורה תתקיים רק בתיאום מראש.
הורה או כל אדם אחר ,אינו רשאי להיכנס לכיתה בזמן שיעור ,אלא ביום שנקבע על
ידי הנהלת בית הספר כי הוא פתוח לקהל.
הורה ,או כל אדם אחר ,אינו רשאי להיכנס לבית הספר אלא לאחר בדיקת השומר
ואישור ההנהלה על כניסתו.
שיחה בין מורה והורה ובין מורה ותלמיד ,צריכה להתקיים בפרטיות ובאופן תרבותי.
בסיום שיחת הורה/מורה/מנהלת ,ייכתב סיכום מפגש שיתויק בקלסר הכיתה.
פנייה רשמית של הורה למורה בכתב ,צריכה להיות במעטפה סגורה.
פעילות המתקיימת מחוץ לבית הספר מחייבת אישור ההורים.

❑ במקרה ומתעוררת בעיה כלשהי ,יש לפנות קודם למורה הקשור ישירות
לתלונה לשם בירור המקרה ,לאחר מכן למחנכת הכיתה ולרכזת השכבה.

