ההתנהגויות המצופות
 .1הופעה בתלבושת אחידה/הופעה הולמת
על התלמידים להגיע לבית הספר בהופעה
הולמת :תלבושת אחידה עם סמל ביה"ס-
מכנסיים/חצאית באורך הברך .מכנסים עם
קרעים עד גובה הברך בלבד.
חולצות לא חשופות ,לא גזורות .ללא כפכפים.
שיער לא צבוע ותספורת אחידה ללא קרחות.
 2כללים להתנהגות בזמן שיעור:
 ישיבה במקום. הבאת ציוד נדרש. השתתפות פעילה בשיעור. -ביצוע הוראות ומטלות הניתנות בשיעור

 .3ציות להוראות של צוות בית הספר:
 יש להתנהג באופן נאות עפ"י הכלליםהנהוגים בבית הספר.
 על התלמידים להישמע להוראות הצוותהחינוכי גם אם הוראות ניתנות ע"י
מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר.

טווח תגובות במקרה של הפרה
 .1התלמיד ירשם במשוב ע"י המורה
המקצועי.
 .2התלמיד ישלח לרכזת השכבה.
 .3יושעה מלימודים לספריית ביה"ס
במהלך אותו יום.
יש לדווח להורים.
 .4לאחר  3פעמים ציוונו בהתנהגות יורד.
 .1שיחה עם התלמיד.
 .2רישום הפרעה/אי הבאת ציוד/אי הכנת
ש"ב
ע"י המורה המקצועי.
 .3התלמיד ישלח לבצוע מטלה בספריה.
 .4במקרה חוזר הזמנת הורים למורה
המקצועי
והמחנך.
 .5הורדת ציון ביחס למקצוע.
 .1שיחה עם התלמיד והוריו ע"י המורה
המחנך
ורכזת השכבה.
 .2במקרים חוזרים זימון למנהלת (של
התלמיד
והוריו),השעיה מלימודים והורדת ציון
בהתנהגות.

.1החרמת המכשיר והפקדתו במזכירות
 .4שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור
ביה"ס
(טלפונים ניידים ,מצלמות " אייפודים" וכו')
באחריות המורה המחרים .החזרתו
כל שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך השיעור
בסוף יום
ובמהלך הבחינות  -א ס ו ר !
הלימודים לתלמיד.
חל איסור מוחלט לצלם ולהקליט בזמן השיעור.
.2בפעם נוספת המכשיר יוחזר להורים
בלבד.
 .1תלמיד אשר ייתפס משחית רכוש,
.5שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר
מקשקש או
יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת,
משליך אשפה ,יוזמן לבירור מחנך
יש לשמור על רכוש ביה"ס וסביבתו.
ורכזת ,במקרה
של נזק יוזמנו הוריו לבירור והנזק
ישולם ע"י
ההורים.
 .2בפעם השנייה התלמיד והוריו יוזמנו
לשיחה עם
המנהלת ,יושעה לסיירת ויעסוק
בעשייה מתקנת
בתחום הרכוש והסביבה.
 .3הורדת ציון בהתנהגות.

 .6התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות
בית ספריות :
השתתפות בטקסים ובפעילויות ביה"ס חובה,
הנוכחות וכללי התנהגות של בית הספר
מחייבים ויש להקפיד עליהם הקפדה יתרה.

 .7נוכחות ועמידה בזמנים:
על התלמיד להגיע עד השעה  08:30לביה"ס.
היעדרות -על התלמיד להציג אישורים על כל
היעדרות.
על התלמיד/הוריו ליידע את המחנך בערב
ההיעדרות או בבוקר אותו יום.

ההתנהגויות המצופות

 .1שיחה עם התלמיד ,אזהרה בכתב,
העתק לתיק
אישי ,ויידוע ההורים.
 .2כתיבת מטלה העוסקת בנושא
הפעילות.
 .3הורדת ציון בחברה ואו הורדת ציון
במקצוע
שהיה אמור להילמד בשעת הטקס.
 .4יש ליידע את ההורים לפחות  10ימים
מראש
שבנם לא יוצא לטיול עקב התנהגות
לא נאותה.
 .1דיווח במשוב ע"י המורה המקצועי.
 .2הפעלת שיטת המנות.
 3 .3איחורים יחושבו כחיסור ויתווספו
למניין המנות.
 .4היעדרות שחורגת ממכסת המנות
באותו מקצוע
תדווח להורים ע"י המורה המקצועי
והמחנך
(ולקב"ס במקרים חריגים).
 .5זימון התלמיד והוריו למנהלת.
 .6היעדרות ואיחורים קיצוניים-זימון
לוועדה בין
מקצועית לדיון בהמשך לימודיו בביה"ס
ואי הכרה
בשנת הלימודים.
 .7היעדרות של  25%ומעלה מסך שעות
הלימוד
במקצוע מסוים ימנע הגשה לבחינת
בגרות באותו
מקצוע ( על פי נהלי משרד החינוך).

טווח תגובות במקרה של הפרה

 .8חל איסור שוטטות בתוך בית  .1בפעם הראשונה -שיחת בירור עם מחנך
הכיתה.
הספר ויציאה משטחו.
 .2בפעם השנייה -שיחה עם רכזת השכבה
אין לעזוב את ביה"ס ללאאישור מחנכת או רכזת השכבה .והזמנת הורים.
אין לעזוב את ביה"ס בשיעורים  .3הזמנת הורים למנהלת. .5במידה וימשכו היעדרויות ועזיבת ביה"ס
חופשיים או בחלונות קבועים
ללא אישור יימסר דיווח לפיקוח ו -לקב"סית
במערכת.
(לאחר ביקור בית)+תיעוד בתיק אישי.
.9איסור עישון והבאת אלכוהול  .1יידוע ההורים .וזימון לרכזת השכבה.
לשטח בית הספר לפעילות פנים  .2השעיה לטווח שבין  1-4ימים מביה"ס.
 .3הורדת ציון בהתנהגות.
וחוץ בית ספרית וטיולים
 אסור בהחלט לעשן בשטח ביתהספר.

 שימוש בנרגילה דינו כעישון. חל איסור חמור על הכנסתמשקאות
אלכוהוליים לשטח בית הספר
ועל
שתייתם.
.10אלימות מילולית :חל איסור
חמור על:
 אלימות מילולית חמורה (איום,לעג על רקע גזעני ,פגיעה בכבוד
ההורים ,אחר)
 אלימות מילוליות בעלת גווןמיני.
 חרם ,הפצת שמועות באינטרנטו/או במכשירים ניידים.
הצקות ומעשה בריונות..11אלימות פיזית:
חל איסור חמור לכל אלימות
שגורמת לנזק גופני או נפשי
חמור ,כמו שימוש בכלים
מסוכנים ,זריקת אבנים ,אלימות
כלפי פרט ,דחיפות ,כלפי כל באי
בית הספר ,תלמידים ,מורים
ועובדים
 .12שמירה על טוהר הבחינות
חובה על התלמיד לשמור על כל
התקנות וההנחיות הנוגעות
להקפדה על טוהר הבחינות.
 .13נוהלי בחינות
 אין להעדר יום לפני בחינה אובשעות הלימוד לפני הבחינה.

 .1המורה שנכח במקום יפעל באופן מידי
להפסקת הפגיעה.
 .2שיחת בירור -איש הצוות שנכח במקום+
המנהלת.
 .3דיווח להורים.
 .4הורדת ציון בהתנהגות .
 .5השעיה לטווח שבין  1-4ימים מביה"ס.

 .1המורה מפסיק באופן מידי את הפגיעה/סוג
האלימות.
 .2שיחת בירור-עם המורה +מחנך +רכזת+
מנהלת.
 .3יידוע ,הזמנת הורים.
 .4ענישה -השעיה ע"י מנהלת.
 .5פנייה למשטרה -עפ"י שיקול הצוות.
 .6ועדה בין מקצועית -רכזת +יועצת+
מנהלת במידת הצורך.
 .1פסילת הבחינה לאלתר.
 .2זימון הורים.
 .3מתן ציון שלילי לנבחן בבחינה עצמה.
 .4מתן זכות ערעור לתלמיד בפני המורה
המקצועי
ורכז המקצוע.
 .1פסילת בחינה במקרה של היעדרות בלתי
מוצדקת לפניה.
 .2בהיעדרות המאושרת ע"י מחנך-קביעת
מועד ב' למבחני
סמסטר בלבד.
 .3למבחני מתכונת לא יתקיימו מועדי ב'.
 .4תלמיד שציונו במועד א' פחות מ 60 -רק
לאחר המלצת
המורה המקצועי בהתאם לתפקוד
התלמיד .שקלול ציון
מועד א' (( )20%עם ציון מועד ב (.)80%
 .5במהלך מחצית יהיה תלמיד רשאי להבחן
עד שתי בחינות

במועד ב' (בשל מחלה ו/או כישלון) הפקוח
באחריות
המחנך.
 .6במקצועות בחירה-מורה יקיים לתלמידיו
בחינה במועד ב' במהלך השיעורים שלו בלבד.
תלמיד לא יוצא משעור אחר.
במקצועות החובה/ליבה יערכו מבחני מועד
ב' אחת לרבעון בתאריכים שיקבעו מראש
בלוח המבחנים.

