כיבוד וקבלת סמכות הצוות החינוכי:
יש להתנהג באופן נאות ועל פי הכללים הנהוגים בבית הספר ובשיעורים ,בהפסקות ובכל פעילותבית ספרית ,על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי .
 עם כניסת המורה יקבלוהו התלמידים בעמידה כשהציוד הלימודי מוכן על השולחן אין להשתמש טלפון נייד במהלך השיעור  .יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי.
על התלמיד להתחשב בזולת ולגלות סובלנות לכל באי בית הספר .על התלמיד להשתמש בשפהמכובדת אין לנהוג באלימות מילולית או פיסית  .אין לצלם אדם שלא בידיעתו ולא בהסכמתו ע"פ חוק
הגנת הפרטיות .
-יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת  ,לשמור על רכוש בית הספר וסביבתו .

הופעה בתלבושת אחידה :
הופעה בתלבושת בית ספר הינה חובה החל מהיום הראשון ללימודים ועד היום האחרון  .מרגע
הכניסה ועד לרגע היציאה ובכל פעילות המתקיימת בשעות הלימודים הן בבית הספר והן מחוצה לו.
תלבושת בית הספר  :חולצת  Tחלקה  ,בכל הצבעים עליה מודפס סמל בית הספר  .מכנסיים או
חצאית שאורכם מהברך ומטה  .החולצה והמכנסיים יהיו בגזרה  ,שלא יהיה רווח ביניהם והגוף לא
יהיה חשוף .
חל איסור ללבוש חולצות קרועות או גזורות  ,מכנסיים עם קרעים  .בחטיבת הבינים השימוש באיפור
אסור  .השתתפות בכל פעילות לימודית הן בבית הספר והן מחוצה לו מותנת בהופעה בתלבושת
בית ספר.
לטקסים רשמיים  :יש להגיע בחולצה לבנה עם סמל בית הספר.
תלבושת חורף  :סמל בית הספר מוטבע על סווצ'ר חלק או סווצ'ר חלק עם רוכסן  ,כשמתחת לסווצ'ר
יש ללבוש תלבושת עם סמל .
הנעלה  :נעליים  /סנדלים סגורים בקרסול .אין להופיע בסנדלי ים או בכפכפי אצבע.
במהלך השיעורים אין לשבת עם כובע.

חינוך גופני  :לשיעור חינוך גופני יש להופיע בחולצת טריקו לבנה או שחורה  ,עליה מודפס סמל בית
הספר  ,מכנסי ספורט ונעלי התעמלות .

נוכחות :
נוכחות סדירה היא חלק מהלמידה .התלמיד נדרש להגיע לכל השיעורים כסדרם
השתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות היא חלק מתכנית החובה של בית הספר .
בעת הערכת הישגי התלמיד יש לקחת בחשבון את היעדרויותיו.
עם זאת ,לתלמיד תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד  15%מימי הלימוד (במכסה
זו ייכללו גם 4-1ימי מחלה ( .יש לכלול את מספר ההיעדרויות והחיסורים של כל תלמיד בכל מקצוע ,
בחישוב הסופי של הציונים  ,בכל גיליון הערכה ובציון הבית ספרי המסכם.
 תלמיד שנעדר מעל  15%משעות ההוראה בפועל ועד  , 20%כלומר מציונו האקדמיתופחתנה  5נקודות.

תלמיד שנעדר מעל  20%משעות ההוראה בפועל ועד  – 25%תופחתנה לו  7נקודות ת
מהציון.

-

 תלמיד שנעדר מ 30%-ומעלה משעות ההוראה בפועל במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצועזה ,ותופיע הערת הסבר על כך.
תלמיד שיעדר מבית הספר מעל  30%יועבר לטיפול קצין ביקור סדיר  .המשך לימודיו ישקל על
ידי צוות בית הספר .
היעדרויות שביה"ס מכיר כמוצדקות על פי חוזר מנכ"ל :
א .היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב
משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית)
ב .היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד
ג .היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות
בפועל ולא מכתב הזימון)
ד .היעדרות בשל שירות לקהילה ,פעילות חברתית בבית הספר ,פעילות בתנועת נוער,
התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר
ה .היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער ,תורנויות וכד')
ו.

היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו
כהיעדרות מאושרת)

ז.

היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)

ח .היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)
ט .היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי
המעיד על היות המחלה כרונית).
בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמיד ותובאנה לדיון
בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.
הנתונים על היעדרויות מדווחות על ידי המורים .יש להגיש הצדקה עד שבוע מיום החזרה ללימודים.
איחורים:
יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לכל השעורים בזמן מיד בתום ההפסקה .
תלמיד שיאחר לשיעור מעל  5דקות ,לא יכנס לכיתה וירשם לו חיסור שייחשב במסגרת מכסת
החיסורים .

נהלי בחינות
.1
.2
.3
.4
.5

לוח המבחנים יפורסם במשוב ובאתר ביה"ס בתחילת כל מחצית
רק מנהל שכבה מוסמך לערוך שינויים בלוח המבחנים
בכל שבוע יתקיימו לכל היותר שלושה אירועי הערכה ובמידת האפשר לא בימים עוקבים .
התלמיד זכאי לקבל את תוצאות המבחן תוך  21יום .
תלמיד שייעדר יום לפני בחינה או ביום הבחינה  ,בשעות הקודמות לבחינה יופחתו מציונו 10
נקודות( .רק בחט"ע)

מועדי ב' ושיפור ציון :
-

מועדי ב' יתקיימו פעמיים במחצית ,במקביל ללוח המבחנים השוטף .ניתן להבחן במועד זה
לכל היותר בשני מקצועות.
רשאי להבחן במועד ב  :תלמיד שלא ניגש למועד א' מסיבה מוצדקת לאחר הגשת אישור
רפואי וקבלת רשות מהמחנך.

-

-

רשאי להבחן במבחן לשיפור ציון  :כל תלמיד רשאי להבחן במקצוע אחד בכל מחצית,
במועד ב' של הסבב השני .הציון הסופי של מבחן לשיפור ציון יקבע ע"י שקלול  20% :על
הציון הנמוך ו 80% -על הציון הגבוה (בתנאי שלא נבחן ביותר משני מבחנים).
הבחנות במועד ב' ושיפור ציון מותנים ברישום מוקדם בטופס ממוחשב .

שמירה על טוהר הבחינות :
חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות .במהלך
הבחינה יימצאו על השולחן אך ורק כלי כתיבה  .במהלך הבחינה התיקים יימצאו בקדמת הכיתה ,

ומכשירי הטלפון הניידים יהיו במצב כבוי – בתוך התיק.
מעבר מגמה:
מעבר מגמה יעשה מול מנהלת השכבה  ,יועצת ומחנך הכיתה .
* מחנך הכיתה יפנה לרכז השכבה ויעדכן אותו .תעשה חשיבה של רכז שכבה  /יועצת  /מחנך וישקלו
כל ההשלכות של מעבר זה  .התלמיד יצטרך להשלים את החומר הנלמד ולעבור מבחן כניסה למגמה
*המחנך ייתן לתלמיד טופס מעבר מגמה ( שימצא אצל מנהלת השכבה ) .
*התלמיד יחתים בטופס זה את המורה המקצועי שאותו הוא עוזב  ,את ההורים ואת מנהלת השכבה
* תלמיד לא יכנס למגמה החדשה ללא טופס חתום .

נוהל ערעור על ציון הגשה לבגרות . :
תלמיד שמעוניין לערער על ציון ההגשה לבגרות יעשה זאת על גבי טופס שנמצא במזכירות
ובמשו"ב ( .הטופס ימצא גם באתר בית הספר) .הערעור יוגש בכתב ויפורטו בו

הנימוקים לערעור
אם הערעור מתייחס למבחן המתכונת יש לצרף את המבחן מצולם .
טופס זה יוגש לרכזת הפדגוגית עד  48שעות ממועד קבלת הציון .
הרכזת הפדגוגית תיידע את המורה המקצועי ואת רכז המקצוע ואת מנהלת השכבה על הגשת
הערעור מיד עם קבלתו ותעביר את טופס הערעור לצוות המקצועי.

נהלי ביטחון:
.1
.2
.3
.4
.5

הבאת חפצי ערך (כסף ,ניידים ,טאבלטים וכו')הינה באחריות התלמיד והוריו בלבד.
אין להזמין חברים לביה"ס בשעות הלימודים
אין להכניס לשטח בית הספר כלי משחית  ,בלונים  ,זרי פרחים וכדומה .
תלמיד רשאי לעזוב את שטח בית הספר רק באישור מיוחד בכתב של הוריו או של הצוות
החינוכי.
אין להכניס סוללות של אופניים לשטח ביה"ס.

התנהגות בסיכון :
העישון בשטח ביה"ס ובמסגרת פעילות בית ספרית – אסור בהחלט .
חל איסור על הבאת ושתיית אלכוהול בבית הספר ובפעילויות בית ספריות.

