תקנון בית הספר
תקנון בית הספר נועד להגדיר את סדרי הפעילות וכללי ההתנהגות בביה"ס ,במטרה לנהל
שגרת חיים תקינה באווירה חינוכית ולימודית מתאימה .בצד הזכויות המוקנות לתלמידים
מחויבים התלמידים למלא את חובותיהם בהתאם לתקנון.
יעדי בית הספר
בית הספר שואף להקנות לתלמידים ידע וערכים חינוכיים ,תוך קיום קשר הדוק עם הבית .
ההוראה מיועדת להשיג פיתוח דרכי למידה והקניית הרגלים.
החינוך מיועד להקנות ערכי תרבות וחברה בסביבה דמוקרטית ,תוך התבססות על ערכים
יהודיים לאומיים.

אנו מצהירים לא לאלימות ,כן לכבוד הדדי!
כל גילוי של אלימות מילולית או פיזית ,יטופל בחומרה!!!
זכויותיהם הבסיסיות של תלמידי ביה"ס
זכותו של כל תלמיד בביה"ס להביע את דעתו ,תוך הקפדה על תרבות הדיבור.
זכותו של כל תלמיד לקבל את בחינותיו הבדוקות עד שבועיים מיום הבחינה.
זכותו של כל תלמיד לקבל מידע לפני הבחינה על היקף החומר ועל מבנה המבחן.
זכותו של כל תלמיד לערער על ציון מבחן ע"י פניה למורה.
זכותו של כל תלמיד לבקש שיחה אישית עם כל אחד ממוריו.
הופעה
חובה להגיע לביה"ס בלבוש הולם.
אין להגיע לביה"ס יחפים ,בקבקבים ,חולצות גזורות ובגדים חשופים.
אין להופיע לביה"ס עם נזמים (כולל "פירסינג" בכל חלקי הגוף).
אין להופיע בביה"ס בשיער צבוע בצבעים לא טבעיים או בתסרוקות פרובוקטיביות.
לשיעורי סדנא חובה ללבוש סרבל עבודה ונעלי עבודה גבוהות.
בטקסים וימי זיכרון יש ללבוש חולצה לבנה.
תלמידים שיחרגו מנהלים אלה יטופלו מיידית על ידי המחנך וסגן המנהל.
התנהגות
התלמידים יקבלו את המורה כשהם עומדים במקומותיהם.
תלמיד המאחר יטופל על ידי המחנך .שלושה רישומים של איחור יחשבו כחיסור.
תלמיד שאינו מצויד כראוי לשיעור ,לא יוכל להשתתף בשיעור .התלמיד ישלים את החומר
הנלמד וייבחן עליו בשיעור הבא.
הפרעה בשיעור תטופל על ידי המורה .המורה יירשום ביומן וידווח למחנך הכיתה.
לאחר  3הפרעות יוזמן התלמיד לוועדת משמעות בראשות סגן המנהל.

העדרויות  -תלמיד הנעדר מיום אחד ועד  3ימי לימוד  -חייב באישור הורים.
תלמיד הנעדר מעל  3ימים ,חייב באישור רפואי.
יש לידע את מחנך הכיתה על כל העדרות.
תלמידי כיתות י"א-י"ב חייבים באישור רפואי לאחר היעדרות של מעל ליומיים.
היעדרות נחשבת למוצדקת במצבים הבאים:
 )1אישור מרופא
 )2זימון לצה"ל
 )3יציאה לפעילות חוץ בית ספרית המאושרת על ידי הנהלת בית הספר
 )4שמחה  /אבל במשפחה קרובה
 )5העדרות אחרת המאושרת על ידי יועצת ביה"ס
על היעדרות מיום מבחן חובה להביא אישור רפואי ולהציגו בפני המורה הבוחן.
היעדרויות חוזרות ונישנות תיבדקנה על ידי המחנך בשיחה משותפת עם ההורים.
במידה וההיעדרויות יימשכו ,יופנה התלמיד לטיפול היועצת וגורמים נוספים.
על פי חוזר מנכ"ל ,מורה רשאי לא להגיש תלמיד לבחינות גמר/בגרות בגין היעדרות של
מעל  20%ממכסת שעות המקצוע.
היעדרויות ואי הכנת שיעורי בית ישוקללו בציון כל מקצוע.
טלפונים ניידים  -יש לכבות לפני השיעור ולהשאיר בתוך התיק  .חל איסור על שימוש
בטלפון נייד בזמן השיעור .טלפון נייד שיצלצל או ייעשה בו שימוש במהלך השיעור -יוחרם
על ידי המורה בכיתה ויימסר לידי סגן המנהל .הטלפון הנייד יוחזר לתלמיד על ידי סגן המנהל
בנוכחות הורי התלמיד או לשיקול דעתו של סגן המנהל.
ציוד הכיתה וניקיונה  -הכיתה אחראית על שמירת הציוד בחדר הכיתה .כל נזק שייגרם
לחדר הכיתה ולרכושה הוא באחריות התלמידים .במידה ולא יאותר התלמיד גורם הנזק,
יחויבו כל תלמידי הכיתה בתשלום הנזק שנגרם.
בתום יום הלימודים יש להרים את כל כסאות הכיתה.
מעבדות בית הספר  -מעבדות ביה"ס מצוידות בציוד הטכנולוגי החדיש ביותר .יש להישמע
להוראות המורה המלמד במעבדה  /סדנא .כל נזק שייגרם במעבדה  /סדנא יטופל בחומרה
רבה.
שחרור מלימודים  -חל איסור מוחלט לעזוב את שטח ביה"ס במהלך יום הלימודים.
תלמיד המפר הוראה זו יושעה מיידית מלימודים.
תלמיד המבקש להשתחרר במהלך יום הלימודים יקבל אישור לכך ממחנך הכיתה ,מהיועצת
או מסגן המנהל.
אם קיבל התלמיד אישור להשתחרר  -יקבל אישור כתוב מהגורם המשחרר ויציגו למאבטח
בשער.
איסור עישון  -חל איסור מוחלט לעשן בשטח ביה"ס.
תלמיד המפר הוראה זו יטופל בחומרה.

אלימות מילולית ופיזית  -ביה"ס מצהיר לא לאלימות כן לכבוד הדדי .יש להקפיד על תרבות
הדיבור .
חל איור מוחלט לפגוע פיזית בכל אדם או רכוש .בכל מקרה של התנהגות אלימה יינקטו
אמצעי ענישה חמורים.
במקרים חריגים תערב הנהלת בית הספר את המשטרה.
נוכחות בפעילות חברתית  -כל יום פעילות כגון :טיולים ,סיורים מקצועיים ,פעילות גדנ"ע,
הצגות וכו'  -ייחשב כיום לימודים רגיל ולכן ההשתתפות ביום כגון זה היא חובה .העדרות
מפעילות חברתית מחייבת אישור רפואי  .העדרות לא מוצדקת תטופל בחומרה.
הרכב ציון  -הציון לתלמיד יקבע על בסיס הישגיו במבחנים ,בבחנים ,בהכנת שעורי בית,
נוכחות סדירה ,השתתפות פעילה בשיעור וכן ביחסו למקצוע.
בתחילת המחצית  /השליש יקבל התלמיד לוח מבחנים.
לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים בשבוע.
המבחן יהיה מנוסח באופן ברור ,מלווה בהנחיות ובמפתח הערכה.
חובת התלמיד לשמור על טוהר הבחינה .תלמיד שנתפס באי קיום טוהר הבחינה ,מבחנו
ייפסל ותימנע ממנו האפשרות להיבחן באותו מבחן.
זכותו של התלמיד הזכאי להקלות להיבחן בתנאים על פי המלצות האבחון הדידקטי.
המורה רשאי לקיים בוחן ללא הודעה מוקדמת.
היקף החומר לבוחן לא יעלה על החומר הנלמד בשלושת השיעורים האחרונים (או אם הודיע
המורה אחרת).
ניתן לקיים מבחן ובוחן באותו יום.
קשר עם ההורים  -שיתוף הפעולה עם ההורים תורם לקידום הלימודי והחברתי של התלמיד.
לכן אנו מחייבי כל תלמיד להגיע עם ההורה לכל ימי ההורים המתקיימים במהלך שנת
הלימודים.

שמירה על הכתוב בתקנון ומילויי כל האמור בו תאפשר לנו שנת לימודים פורייה
ומהנה
בהצלחה

