שנה"ל תשע"ז

אנו תלמידים ,מורים והורים מאמינים בזכויות של כל אדם באשר הוא אדם לכבוד,
שוויון ,חופש הביטוי ובטחון.
אנו שואפים לקיום חברה המושתתת על כבוד הדדי – סובלנות וסבלנות ,אחריות,
ראיה בעין טובה את האחר ושיתוף פעולה.
לכל אדם הזכות לחיים ובטחון
לכל אדם הזכות להיות יחיד ומיוחד
לכל אדם הזכות לפרטיות
לכל אדם הזכות להביע את דעותיו ,תחושותיו ורגשותיו
לכל אדם הזכות ללמוד וללמד באוירה נעימה וללא הפרעות
על כל אדם חלה האחריות לשמור על הזכויות של האחר.

אחריות/התנהגות

תגובה במקרה של הפרה

מסגרת יום הלימודים הינה משעה  08:00ועד  ,12:45/13:30יש להקפיד על הגעה בזמן.
חל איסור מוחלט לצאת משטח בית הספר במהלך יום הלימודים.
1

לא נשתמש באלימות פיזית כלפי ילדים ומבוגרים.

2

לא נשתמש באלימות מילולית כלפי ילדים ומבוגרים.

3

לא ניגע ברכוש של אחרים ללא רשות.
נכבד את רכושו של האחר ואת רכוש ביה"ס

4

אין לשחק בכדור במסדרונות ובתוך מבנה בית הספר.
אין לרוץ במסדרונות ,במדרגות ובתוך מבנה ביה"ס.
בחצר ביה"ס ,ניתן לשחק בכדור ספוג בלבד.

5

יש להגיע עם כל הציוד הנדרש על פי מערכת הלימודים.
יש לבצע את כל המטלות והמשימות המוטלות הן בכיתה והן
בבית )שעורי בית(.

פעם  1עד  (3רישום והודעה להורים ע"י המחנכת.
פעם  (4מכתב רשמי מביה"ס.
פעם  (5זימון ההורים לשיחה בביה"ס.

6

יש להקפיד על הופעה הולמת/תלבושת אחידה.
חל איסור להגיע עם איפור ,שיער צבוע ,חולצות בטן,
כפכפים,ציפורניים ארוכות ,לק בציפורניים ועגילים ארוכים.
בימי שישי ובטיולים אין להגיע עם גופיות בעלות כתפיות דקות.
במידה ואורך השיער הוא מעבר לכתפיים ,יש להגיע בשיער
אסוף.
במהלך יום הלימודים חל איסור להשתמש בטלפונים ניידים.

פעם  1עד  (3שיחת אזהרה עם המחנכת ויידוע ההורים.
מכתב להורים ע" המחנכת.
פעם (4
מכתב רשמי להורים ממנהלת ביה"ס.
פעם (5
זימון ההורים לשיחה בביה"ס.
פעם (6
פעם  7ואילך( ההורים יתבקשו להגיע ולהביא לתלמיד/ה
תלבושת הולמת.
פעם  (1החרמת המכשיר עד סוף היום ויידוע ההורים.
פעם  (2הפקדת המכשיר אצל המנהלת מידי יום במשך שבוע.
פעם  (3החרמת המכשיר והחזרתו להורים בלבד.

8

אין להביא לביה"ס חפצים יקרי ערך )כלכלי/רגשי(

נזק/אובדן של חפצים יקרי ערך באחריות התלמיד/ה בלבד.

7

נוהל תגובה לפי חוזר מנכ"ל
 .1שיחה של המחנכת/המורה עם התלמיד/ה ויידוע ההורים.
ו/או שיחה של היועצת עם התלמיד ,עם הוריו ,עם המחנכת
ו/או המורה הרלוונטי.
 .2תינתן אזהרה ונזיפה בע"פ לפני הרחקה.
ו/או תינתן אזהרה בכתב להורים לפני הרחקה.
 .3הרחקה .
שימו לב!
הרחקה משמעותה הוצאת התלמיד/ה מהכיתה או מביה"ס
והשעייתו/השעייתה מהלימודים.
בכל מקרה של אלימות יופעל שיקול דעת של הצוות החינוכי
ויתכנו שינויים במדרג התגובות.
פעם  (1שיחת אזהרה עם המחנכת ויידוע ההורים.
פעם  (2מכתב להורים ע" המחנכת.
פעם  3ואילך -הזמנת ההורים לשיחה בביה"ס.
שימו לב! בכל מקרה של השחתה במתכוון תתקיים שיחה בין
המחנכת/המנהלת והתלמיד/ה ,כמו כן המקרה יתועד במכתב
להורים .במידה והתלמיד/ה ישחית/תשחית בכוונה תחילה –
על ההורים יהיה לשאת בנטל הכספי של התיקון.
פעם  (1שיחת אזהרה עם המחנכת ויידוע ההורים.
פעם  (2החרמת הכדור ליום אחד ויידוע ההורים.
פעם  (3מכתב להורים ע" המחנכת והחרמת הכדור לשבוע.

