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 שנה"למחצית  – אורחות בית הספר

 תוך הדגשת מיומנויות החקר.61-בהקניית מיומנויות למידה הרלוונטיות למאה ה אנו ממשיכים ,  

  יש להגיע לביה"ס בתלבושת עם סמל ביה"ס הולמת ובנעלי ספורט או סנדלים סגורים.נבקש להזכיר כי 

  התחלת היום בצורה מסודרת ונינוחה(. אך לא לפני  )למען 43:44חשוב להקפיד על הגעה בזמן לביה"ס, עד השעה

 שאז יש השגחה של מורה . 43:01 -, השעה המומלצת החל מ 43:84

 ,...וכו'. המזכירה... .,המנהל.. אנו פונים לבעלי תפקידים בכינוי התפקיד. לדוגמה: המורה 

 בריאה 14ם בארוחת נבקש לצייד את הילדי. 

 גיע בחולצות לבנות עם סמל ביה"ס.ערבי חג ובמועדים מיוחדים יש להב 

  להקפיד על הגעה עם ציוד נדרש ומחברות מסודרות לפי מקצועות הלימוד השונים.נבקש 

  מטלות ושעורי הבית הינם חלק חשוב מהליך הלמידה. יש להקפיד על הכנת המטלות ועל יידוע המורה אם מתגלה

 קושי.

 ימים יש צורך באישור רופא. 0היעדרות מעל  ב.יש לצייד את התלמיד במכת –כל איחור או היעדרות ב 

  אך ורק באישור ההורים ובלויי התלמיד משער ביה"ס. -יום הלימודיםשחרור תלמידים במהלך 

 ולהביא מסמך רפואי התומך בדברים וממליץ  (גיהעל ההורים ליידע את המורה על כל מגבלה או בעיה בריאותית )אלר

 עניין.לצוות ביה"ס על אופן ההתייחסות ל

  אנו מגנים כל ביטוי של אלימות, וכל אירוע יטופל בהתאם לאופיו ובהתאם למדרג החינוך, הטיפול והענישה

 המקובלים.

 .אם הדברים לא  נבקש כי כל פנייה בעניין בעיה כלשהי תטופל ראשית ע"י המורה המלמדת, אחר כך על ידי המחנכת

יוכלו להקדיש את מלא  םנפתרים ויש צורך בהתערבות  ההנהלה, יש לקבוע פגישה מראש על מנת שהגורמים הרלוונטיי

 הזמן הנדרש לעניין.

 ס )חשוב כי הצוות יהיה הדבר יתאפשר רק ליד המורה או מזכירות ביה" -במידה ויש צורך לתלמיד להתקשר להוריו

 .ו חש בטוב ויוכל לעקוב אחר מצבו והחלטת הוריו בנדון(אינ ודע למצב בו התלמיד למשלמ

 שכזה, החל מרגע כניסתם לשטח ביה"ס  להחזיק או להשתמש במכשיר סלולרי/שעון סלולרי אין התלמידים מורשים

 החלטה זו התקבלה בפורום של ביה"ס, נציגות ההורים והרשות. ועד לרגע יציאתם ממנו )למעט לצורך פדגוגי ספציפי(.

 .אין כניסת הורים לשטח ביה"ס במהלך שעות הלימודים ללא אישור או תיאום מראש 

 אחד לפנות בשטח ביה"ס לתלמיד אחר. חל איסור מוחלט על הורה של תלמיד 

 

  ולגלות עקביות במאמץ. להתאמץאנו מאמינים כי על מנת להגיע להישגים יש 

  להתנסויות שונות המובילות ללמידה.אנו מאמינים כי מקומנו להוות זירה בטוחה עבור הילדים 

 .אנו מטפחים לערכי האחריות האישית והערבות ההדדית וללמידה המבוססת על הליך החקר 

 

 נעימה, בטוחה ומוצלחת. בברכת מחצית

 צוות ביה"ס


