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תקנון בית ספר
הורים וילדים יקרים.
חשוב לכולנו שכל הילדים במשפחה ירגישו בנוח ,מוגנים ובטוחים .חשוב שכולנו נכיר את הכללים המשותפים המחייבים
אותנו ונדאג שאף אחד לא יפגע .לשם כך נבנה תקנון בית הספר המחייב את כולנו :מורים ,הורים ותלמידים.

חלק א'
יחס לצוות בית הספר
 כל תלמיד מחויב לנהוג בכבוד כלפי אנשי הצוות וכל איש צוות מחויב לנהוג בכבוד כלפי כל תלמיד. בשעת כניסת המורה לכיתה יעמדו התלמידים במקומם ויגידו " :שלום למורה ל(...שם המקצוע).יחס לחבר וכבוד לזולת
 כל תלמיד יקשיב לדברי חברו מתוך כבוד וסבלנות ולא יכנס לתוך דבריו. על התלמיד להימנע באופן מוחלט מכל גילויי אלימות למיניהם :מילולית או פיזית. על התלמיד להימנע באופן מוחלט מדיבור שאינו ראוי (קללות ,דיבור בחוצפה ,העלבה וכדומה).עמידה בזמנים ושמירת המסגרת
 על התלמיד להגיע לבית הספר לא יאוחר מהשעה  .8.00תלמיד המאחר מחויב להביא אישור מנומק מהוריו.אם אין אישור התלמיד יירשם אצל לימור המזכירה והדבר יצוין בתעודת התלמיד.
 על התלמיד להקפיד להיכנס בזמן לשיעור לאחר ההפסקה. תלמיד המבקש להשתחרר מבית הספר מסיבות פרטיות או רפואיות ,על הוריו לאשר בכתב את יציאתו ושמבוגר יקחו.תלבושת
 התלמידים יגיעו לבית הספר תוך הקפדה על תלבושת בית הספר .לא תותר כניסה עם נעלי בית/אצבע/קרוקס .שרוולהחולצה יגיע לאמצע הזרוע .כמו כן הבנים יגיעו עם ציצית וכיפה .בנות עם חצאית המכסה את הברך.
תלמיד אשר יגיע לבית הספר בלבוש שאינו מתאים לא יורשה להיכנס לכתה ויידרש להחליף את בגדיו.
 בראשי חודשים וכן בטכסים בית ספריים יגיעו כל התלמידים בתלבושת כחול לבן.יחס לתפילה ולשיעור
 בתפילה התלמיד יתפלל מתוך הסידור וישתדל להתרכז. חובה על התלמיד להגיע לכל שיעור עם הציוד הדרוש. על התלמיד להשתדל להיות שותף ללמידה ולבצע כנדרש את המשימות המוטלות עליו. על התלמיד להימנע מדיבורים שלא ברשות ומהפרעות בזמן השיעור .תלמיד המפריע במהלך השיעור יטופל בחומרה .יועברדיווח להורים לאחר  3פעמים.
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הסעות
 בעליה להסעה התלמידים מחויבים לנהוג על פי הנחיות המורים. במהלך הנסיעה התלמידים חייבים לשבת במקום כשהם חגורים ולהישמע להוראות הנהג. תלמיד שאינו מתנהג כראוי בהסעה ,או אינו נשמע להוראות הנהג ,יענש בחומרה ,עד כדי הרחקתו מההסעה.ארוחות
 יש להקפיד על נטילת ידיים וברכה לפני ואחרי האוכל .יש להתייחס בכבוד לאוכל ולהימנע מזלזול ובזיון. אין להביא ממתקים לבית הספר ורצוי להקפיד על ארוחה מזינה ובריאה.שמירת רכוש ונקיון
 התלמיד יקפיד על שמירת רכושו ,רכוש חבריו ורכוש ביה"ס. תלמיד המשחית רכוש בית הספר או רכוש חברו ישא בהוצאות הנזק ובנוסף לכך ייענש. השימוש בטלפונים ניידים ובמכשירים אלקטרוניים כאייפד ,מצלמה וכו' בשטח בית הספר במהלך כל יום הלימודים ,כוללהפסקות -אסור בהחלט .השימוש בטלפן נייד במהלך פעילות מחוץ לבית הספר (טיולים ,הצגות) אסור בהחלט.
 בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם למכשיר ,לאובדנו או לגניבתו .תלמיד המביא פלאפון המכשיר יילקח ויופקד בכספת בית הספר ללא אחריות ,עד שההורים יגיעו לקחת.

חלק ב'
בבית ספרנו האלימות המילולית והפיזית אסורה!!!
באירוע אלימות ,מילולית או פיזית ,ינקטו האמצעים הבאים:
•
•
•

אזהרה ראשונה
מניעת הפסקה
תיעוד האירוע על
ידי התלמיד בתיק
אישי.
שיחה עם המחנכת.

אזהרה שניה
•
•
•
•

מניעת הפסקה.
תיעוד האירוע על
ידי התלמיד.
שיחה עם רכזת
משמעת.
יידוע ההורים בכתב

אזהרה שלישית

• מניעת הפסקה
• שהיה במנהלה הכנת
עבודה.
• תיעוד האירוע על
ידי התלמיד ,תיק אישי.
• שיחה עם ההורים
לפני השעיה.

אזהרה רביעית -השעייה.
במקרה של אלימות חמורה התלמיד יושעה לאלתר.
התנהגות שאינה הולמת כלפי צוות בית הספר תחשב כאלימות חמורה.

•

תלמיד אשר לא הכין את שיעורי הבית  -דרכי הטיפול
• שלב  -1אזהרה.
• שלב  -2הערה ביומן והשלמת שיעורי הבית בהפסקה.
שלב  -3מכתב להורים והשלמת השיעורים .במקרים חוזרים הערה בתיק האישי

תלמידים יקרים! הקפידו לשמור על כללי התקנון היטב
למען ביטחונכם והנאתכם!!!

