תקנון
כללי מסגרת בבית ספר "היובל"
מדיניות בית הספר
בבית ספרנו ,כבכל חברה מתוקנת ,קיימים כללי מסגרת המחייבים את כל באי בית הספר
– תלמידים ,הורים ,מורים ובעלי תפקידים שונים בבית הספר.
התקנון מסייע לשמירת אוירה טובה בבית הספר ,ומאפשר למידה איכותית ופעילות
חברתית בתוך המסגרת המוגדרת והידועה.
נקפיד לקיים את כללי המסגרת ובכך ננעים את שהותנו בבית הספר.
הנחיות כלליות
על כל אדם הנמצא בתחומי ביה"ס ,במרחב הפיזי והאנטרנטי ,מוטלת החובה לכבד
את הזולת ואת הרכוש ולנהוג כלפיו בנימוס.
אנו מקפידים על זכותם של המורים והתלמידים ללמד וללמוד ללא הפרעות.
בביה"ס אנו מקפידים על תרבות הדיבור :מביעים דעתנו מבלי לפגוע באחרים
ומקשיבים לדברי הזולת.
אנו פותרים בעיות בדרכי נועם ,בהדברות ולא באלימות.
תלמיד/ה יזכה/תזכה לאוזן קשבת ולעזרה בכל פנייה למורים או לבעלי תפקידים.
תלמיד/ה חייב/ת להישמע לכל אדם מסגל ביה"ס ולתלמידים בעלי תפקיד.
תלמיד/ה אינו רשאי/ת להיכנס לחדר המורים .אם ברצונו לשוחח עם מורה,
יבקש לקרוא לה.
תלמיד/ה אינו רשאי/ת להיכנס לחדר המזכירות ,אלא בשעת הצורך וברשות הצוות
החינוכי.
תלמיד/ה הנכנס/ת לחדר כיתה שאינה כיתתו /ה חלים עליו/עליה אותם כללים
הנהוגים בכיתתו/בכיתתה שלו /שלה.
תלמידים מתבקשים לא להשאיר בחדר הכיתה כסף ושאר דברי ערך ללא השגחה,
הן בשעת ההפסקות והן בשעת השעורים .בית הספר אינו לוקח על עצמו אחריות
בגין אובדן או נזק לדברי ערך שלא ניתנה הוראה להבאתם.
אנו שומרים על הניקיון ומטפחים את הסביבה בה אנו חיים .אנו מקפידים
שהכיתות ,המרחבים וחצר בית הספר יהיו נקיים ומסודרים .אנו מקפידים להשליך
את שאריות המזון לפחומי ,ודואגים לשמור על שרותים נקיים.
במהלך שעות הלימודים חל איסור להשתמש בטלפון נייד ובאמצעים טכנולוגיים
אחרים ,בשטח בית הספר .במקרים דחופים ההתקשרות עם ההורים/הילדים תעשה

דרך מזכירות בית הספר בלבד .במקרה בו לא יעמוד התלמיד בכלל זה ,יתבקש
להפקיד את המכשיר במזכירות ביה"ס למשמרת .בא חריות ההורה לאסוף את
המכשיר.
התנהלות בשיעורים
אחרי הישמע הצלצול על התלמידים להימצא בכיתה כשהם יושבים במקומותיהם
א.
הקבועים ומוכנים לתחילת השיעור.
ב.
ג.
ד.

התלמידים מקבלים את המורה בכיתה בקימה.
על התלמידים ל הגיע לכל שיעור מצויידים כנדרש  :קלמר מאובזר ,עזרי לימוד,
ספרים ,חוברות ,ומחברות עטופים ומשויימים ושעורי בית מוכנים.
בשעת השיעורים על התלמידים להתנהג באופן שיאפשר מהלך לימודים תקין.

שימוש בעזרים טכנולוגיים
נקפיד לשמור על האמצעים הטכנולוגיים בכיתה  /בחדר המחשבים ובחדרי הספח.
א.
ב.
ג.

השימוש במחשבים הניידים ייעשה ברשות המורה ובהנחייתה בלבד.
גלישה באתרים מותרת עפ"י הנחיית המורה ובאישורה.

התנהלות במרחב האינטרנט
בתחילת השנה תינתן לכל תלמיד סיסמא אישית לכניסה ל( WEBTOP-וובטופ).
הסיסמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ,אלא להורים בלבד.
על התלמידים חלה החובה לשמור על כללי כתיבה מכבדת ונאותה במרחב האינטרנט,
לשמור על כבודו של הזולת ולא לפגוע וללעוג לו.
חל איסור מוחלט להשתמש בפרטים אישיים של תלמיד אחר ללא רשותו (סיסמא
אישית).
חל איסור לצלם ולפרסם תמונות של חברים.
התנהלות בהפסקות
ההפסקה מתחילה לאחר הצלצול ,עם צאת המורה מהכיתה .ההפסקה מסתיימת
א.
עם הישמע הצלצול או בזמן שתוכנן לכך מראש.
יש לנצל את זמן ההפסקה לביקור בשירותים ולשתיה.
ב.
בשעת ההפסקה מתבקשים התלמידים לשחק בחצר ביה"ס או במרחב השכבתי,
ד.
ה.
ו.

ולשמור על כללי משחק נאותים והתנהגות ספורטיבית.
משחקי כדור מותרים אך ורק בהתאם ללוח חלוקת המגרשים .אין להביא לביה"ס
כדורים פרטיים.
בהפסקה מותר לשחק במשחקים שקטים במרחבים שבתוך הבניין .אין לרוץ
במסדרונות בית הספר ובתחומי הבניין בכלל.

ז.

האכילה מותרת בתחומי הכיתה בלבד .יש להקפיד על תזונה בריאה ,ולשתיה חשוב

ח.
ט.

להביא בקבוק מים.
יש להשמע להוראות המורה התורנית ,ולפנות אליה לבקשת עזרה במקרה הצורך.
בקיץ היציאה לחצר מחייבת חבישת כובע.

שינויי מערכת
במידה ומורה לא הגיעה לכיתה ,יודיע על כך אחד התורנים למזכירות .יתר התלמידים
ימתינו במקומותיהם בשקט.
שמירת הציוד בבית הספר
על התלמידים לשמור רכוש בית הספר.
א.
תלמידים ,שיגרמו נזק לציוד ביה"ס או לרכוש הכיתה ,ינקטו נגדם אמצעים
ב.
חמורים והם יחויבו בתשלום מלוא הנזק.
היעדרויות ושחרורים
א.

ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.

תלמיד/ה הנעדר/ת עד שלושה ימים חייב להביא אישור מנומק מהוריו .תלמיד/ה
הנעדר/ת ארבעה ימים או יותר חייב להביא גם אישור מחלה מרופא בנוסף
לאישור מההורים .את האישור יש למסור למחנכת הכיתה.
תלמיד/ה המגיע/ה לביה"ס במהלך יום הלימודים ,באיחור של שעה או יותר,
חייב /ת להביא אישור מנומק להיעדרות חלקית מהוריו.
תלמיד/ה המבקש/ת שחרור מיום לימודים או מחלקו חייב להביא בקשה בכתב
מהוריו .לפחות יום לפני מועד ההיעדרות הצפוי .את הבקשה בכתב יש למסור
למחנכת הכיתה ובהעדרה ל רכזת השכבה.
תלמיד/ה יוכל/ה לצאת מהכיתה במהלך שיעור רק באמצעות בקשה בכתב,
החתומה ע"י בעל תפקיד המבקש את שיחרור התלמיד/ה.
תלמידים בשעה פרטנית ו בעלי תפקיד (כמו נאמני מחשב או משמרות הזה"ב)
יורשו לצאת במהלך השיעור אחרי יידוע המורה המלמד בכיתה ,מראש.
תלמיד/ה יוכל/תוכל לעזוב את שטח ביה"ס באישור ההנהלה בלבד ובליווי אדם
מבוגר.
תלמיד/ה העוזב/ת את ביה"ס לפני תום יום הלימודים ללא אישור ,לא יוכל לשוב
לכיתה אלא לאחר בירור עם הצוות החינוכי.

ח.

ביקורים אצל רופאים – מומלץ לערוך בשעות אחה"צ ולא בשעות הלימודים .אין

ט.

לשלוח ילדים חולים לבית הספר.
תלמיד/ה שנפצע או חלה/חלתה במהלך יום הלימודים לא ישוחרר לביתו ,אלא
בלווי אחד מהוריו או בתאום איתם.

איחורים
א.

תלמיד/ה המאחר/ת לשיעור ,יכנס /תכנס לכיתה ,יציג/תציג פתק הסבר ויתיישב
במקומו /ותתישב במקומה .בירור יערך בשעת ההפסקה.

ב.

צבירת שלושה איחורים תחייב בירור עם מחנכת הכיתה .בכל מקרה של צבירת
שלושה איחורים יותר ,תשלח הודעה להורי התלמיד/ה.
איחור לכיתה במהלך יום הלימודים ,דינו כאיחור בתחילת היום.

ג.

טיולים ופעולות ,תרבות אומנות והעשרה
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

כל התלמידים חייבים לצאת לטיולים ולפעילויות ,שהנם חלק מתכנית הלימודים
של ביה"ס ,אלא אם כן שוחררו מהפעילות ע"י הנהלת ביה"ס ובתאום עם
ההורים.
על התלמידים ליידע את ההורים על כל פעילות המתקיימת מחוץ לביה"ס.
התלמידים מתבקשים להקפיד למסור להוריהם חוזרים הנשלחים מטעם ביה"ס
ולהחזירם חתומים ע"י ההורים למחנכות כתתם.
פעילות המתקיימת מחוץ לביה"ס מחייבת אישור הורים .לא תיתכן האפשרות
להשתתף בפעילות ללא אישור חתום.
תלמיד/ה ששוחרר/ה מטיול או פעילות חייב/ת להגיע /ה לביה"ס והצוות החינוכי
יכין עבורו פעילות חלופית.
זה"ב – נשמור על כללי זהירות בדרכים וחצייה נכונה .נפעל עפ"י הנחיות ילדי
משמרות הבטיחות.

הופעה
יש להגיע בתלבושת ביה"ס כמפורט להלן:
התלמיד/ה יכול/ה לבחור חולצת  / Tסווטשר במגוון צבעים ובלבד שעליהם יהיה סמל
בי"ס "היובל".
חל איסור להגיע במכנסונים ובחצאיות קצרצרות .במקרה של אי הופעה בתלבושת אחידה
מעל  3פעמים ,ישלח מכתב להורים.

יש להקפיד להגיע לביה"ס בנעלים או בסנדלים סגורים באיזור הקרסול.
בימים בהם חל שיעור ספורט יש להגיע בבגדי ונעלי ספורט ,כובע ומים.
יש להגיע לביה"ס בהופעה הולמת :שיער אסוף ובתספורת מסודרת ללא צבע בשיער  ,ואין
להגיע עם פירסינג ולק (צבע לצפורניים).
בשישי חופשי אין חובה להגיע בתלבושת בית הספר ,אך יש להקפיד על לבוש הולם .אין
להגיע עם גופיות וכפכפים.
בטק סים התלמידים מגיעים עם חולצות בית ספר בצבע לבן.
טקס מבטל "שישי חופשי".
מועצת התלמידים
בבית הספר פועלת מועצות תלמידים  .הנציגים למועצות נבחרים ע"י התלמידים .תלמידים
שיגישו מועמדות ולא ייבחרו ,אך יביעו נכונות לתרום לפעילות בתחומים השונים ,יוכלו
לעשות זאת בתאום עם מועצת התלמידים וה רכזות ה מקצועיות.
מועצת התלמידים רשאית להעלות הצעות לשינויים בכללי המסגרת.
בברכת שנת לימודים
מוצלחת ומהנה
בשם כל הצוות החינוכי
ומנהלת בית הספר
הגב' רונית רביזדה

