בס"ד

תשע"ז
תלמידות יקרות,
תפקידו של ביה"ס הוא לעזור לכן להגיע להישגים ערכיים ולימודיים ,לשמש אכסניה חברתית
וחינוכית ולהעניק לכן העשרה בתחומי התרבות והחינוך המשלים ,על בסיס ערכי הנצח של העם
היהודי.
כמו כל חברה ומסגרת המתפקדת במערכת חוקים ,כך מתפקד בי"ס "ביחד-חט"ב ותיכון" על מורותיו
ותלמידותיו ,במסגרת תקנון המשלב את החובות והזכויות בביה"ס.
שמירה על כללי ההתנהגות החברתית והלימודית ,תיצור אווירה נעימה בין כתלי ביה"ס ותאפשר
מרחב בטוח לכל באיו.
תקנון ביה"ס אינו יכול לתת תשובה לכל מצב ולכן נדרשת אחריות אישית ושיקול דעת מצד כל אחת
מאיתנו.
בברכת שנת לימודים מהנה ומוצלחת,
ההנהלה והצוות החינוכי
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תקנון בית הספר
כללי התנהגות:
זכותם של באי בית הספר לחיות בסביבה נקיה ומטופחת ,בטוחה ומוגנת.
תלמידות ,מורות ועובדים נדרשים ליחס של כבוד הדדי.
 על התלמידה להישמע להוראותיהן של המורות ונושאי התפקידים בביה"ס.
 יש לשמור על הסדר והניקיון בכיתות ובחצר ביה"ס.
 אין להביא ציוד יקר ערך לביה"ס – הציוד באחריות התלמידה בלבד! כמו כן ,אין להביא גאדג'טים לבי"ס כגון טאבלטים,
מחשבים ניידים ,נגנים ,משחקי מחשב וכד'.
 פלאפון נייד אסור בשימוש במהלך יום הלימודים לשום מטרה (מחשבון ,שעון וכד') .פלאפון נייד שיימצא או יראה במהלך
היום יילקח ויימסר להורי התלמידה .טלפון במזכירות יעמוד לרשות התלמידות.
 מתוך אחריות לשלומן ולבטיחותן של התלמידות אין לעזוב את שטח בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור בכתב
מההורים או מגורם מוסמך בביה"ס .תלמידה שתצא משער ביה"ס ללא רשות ,ינקטו נגדה צעדים משמעתיים.

כללי משמעת – נוכחות ,שחרורים ואיחורים
נוכחות:







חובה על כל תלמידה להיות נוכחת על פי מערכת השעות ,לרבות תפילה.
פעילות חברתית – כיתתית מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.
היעדרות חריגה מחייבת פנייה למנהלת ביה"ס.
היעדרויות חריגות מביה"ס תדווחנה לקצינת ביקור סדיר.
סך רישומי ההיעדרויות מופיעים ביומן הכתה ובתעודה.
תלמידה מאחרת לביה"ס -חייבת לבוא עם אישור מההורים ,ולא  -תוחזר הביתה להביאו.

שחרורים מוצדקים – עפ"י חוזר מנכ"ל
 אישור מההורים עד  3ימי היעדרות.
 אישור מהרופא מעל  3ימי היעדרות.
 יציאה  /שחרור מביה"ס – באישור ההורים בכתב בלבד.

הופעה ותלבושת בבית הספר:
 על התלמידה להגיע לביה"ס בחולצה חלקה שרוול ¾  ,רצוי מבד וופל (לה -קוסט) עם צווארון וכפתורים .חצאית
בד(אפשר דמוי ג'ינס ,לא טריקו ולא פוטר) ,המכסה את הברך מרגע הכניסה לביה"ס ועד לסיום יום הלימודים ,כולל
בפעילויות חוץ בית ספריות.
 לשיעור ספורט יש להופיע בתלבושת ספורט.
 יש להצטייד בחולצת תלבושת בצבע לבן לר"ח ולטקסים בביה"ס.

הואיל ואין באפשרות התקנון לכסות את כל מגוון סגנונות הלבוש והשיער ,הנהלת בית הספר שומרת לעצמה את הזכות
לקבוע מהי הופעה הולמת בבית ספרנו.
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הערכה וציונים
בחנים:
 בוחן (גם פתע) יינתן על חומר שנלמד בשלושת השעורים האחרונים.
 בוחן אינו כפוף ללוח הבחינות ויכול להינתן בכל עת( .גם ביום בו נערכת בחינה עפ"י לוח המבחנים).

מבחנים:








המבחנים יתקיימו עפ"י לוח המבחנים שיקבע בתאום עם מורת המקצוע.
לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים בשבוע.
על המורה להודיע שבוע מראש מהו החומר עליו יתבסס המבחן .
המורה תאפשר לתלמידות בשיעור שלפני המבחן לשאול ולברר בעיות הקשורות לחומר המבחן ולמתכונתו.
תלמידה שנעדרה ממבחן עקב מחלה תהיה זכאית למועד ב' רק לאחר הצגת אישור מההורים או ממורת המקצוע.
המבחן יוחזר עד שבועיים לאחר קיומו.
לתלמידות המאובחנות כבעלות לקויות למידה ,תינתנה התאמות עפ"י החלטת המועצה הפדגוגית ותקנות משרד
החינוך.

תהליך למידה:
הערכת תהליך הלמידה נועדה להניע תלמידים ללמידה ולביצוע מטלות לימודיות המקדמות את ידיעותיהם.
הערכת התלמידה נעשית בשילוב המרכיבים הבאים :
 .1תהליך למידה * :הכנת שעורי בית  -אי הכנת ש.ב החל מהפעם השלישית תגרור הורדת ציון.
* הבאת ציוד לימודי ועבודה בכתה.
 .2ממוצע מבחנים ,בחנים ועבודות .
 .3כל מורה תעדכן את הכתה לגבי חלוקת האחוזים בין תהליך הלמידה וממוצע המבחנים במקצוע אותו היא
מלמדת.

 קשר עם ההורים הוא מהותי לעבודה חינוכית .ההורים יותר ממוזמנים
לשמור על קשר חם עם הצוות החינוכי של ביה"ס.
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