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התנהלות בשגרה  -תקנון ונורמות התנהגות
לבוש בית ספרי
תלבושת אחידה מסמלת אחידות ,שוויון ושייכות.
בהתאם לתקנון משרד החינוך ותקנון ביה"ס ,על התלמיד להגיע לביה"ס ולכל פעילות
לימודית וחברתית במסגרת בית הספר בתלבושת אחידה ולהישאר עמה כל זמן השהות
בבית הספר ולאורך הפעילות.
כולל תגבורים ,מבחני מחצית ,מתכונות ,בגרויות וסיורים לימודיים.
התלמידים ימלאו אחר מחויבות זו ,ויימנעו מהפרתה ,ועמידה בפני הליך משמעתי.
הלבוש הבית ספרי כולל:
חולצות  -כל סוגי החולצות והמיזעים עם סמל ביה"ס מודפס ולא מוצמד מצד
שמאל .אין הגבלה לגבי צבע החולצה.
 חולצת  Tמטריקו חלקה בצבע אחיד עם שרוול קצר /ארוך
 מיזע (סווצ'רט) עם/בלי רוכסן בצבע אחיד
 חולצה /סווצ'רט /קפוצ'ון בצבע אחיד בלבד.
חל איסור מוחלט – על גזירת ו/או קיצור החולצה /השרוולים/
הצווארון/המחשוף ועל קישוט החולצה בכל דרך שהיא.
 על החולצה לכסות את קו המכנסיים (אין להגיע עם "חולצות -בטן")
 החולצה עם סמל ביה"ס צריכה להיות חיצונית וגלויה.
 צבע הסמל חייב להיות מודפס על גבי החולצה ובולט על פני צבע
החולצה/מיזע .אין להדביק סמל מדבקה על החולצה


מכנסיים  -מכנסים ארוכים או מכנסי ברמודה ללא קרעים כלל!!!




מכנסי ברמודה באורך הברך
אין להגיע לבית הספר עם מכנסונים  ,הן הבנים והן הבנות
אין להגיע לבית הספר עם מכנסים ובהם קרעים.

הנעלה  -נעליים או סנדלים
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 למעבדות המדעים יש להיכנס עם נעליים סגורות
 לשיעורי ספורט יש להגיע עם נעלי ספורט
תלבושת לשיעורי ספורט
 חולצת טריקו בצבע אחיד עם סמל ביה"ס (לא גופייה)
(מומלץ חולצה מנדפת אשר תקל על הפעילות הספורטיבית)
 טייץ או מכנסי ריצה
 נעלי ספורט
תלבושת אחידה לימים ואירועים מיוחדים
יש להגיע בחולצת תלבושת לבנה בימים הבאים:
היום הראשון ללימודים ,סיום מחצית ,יום הזיכרון ליצחק רבין ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה,
יום הזיכרון לחללי צה"ל
תלבושת חורף – נדונה בשנה שעברה ע"י מועצת התלמידים היוצאת ובעקבות הדיון חל
שינוי שהוגדר כפיילוט .בסיכום העונה הוסכם על כולם כי בפועל היו חריגות בנושא וכי
למעשה הרבה מן התלמידים לא עזרו לאכיפתו של התקנון החדש שהוצע ע"י מועצת
התלמידים .לפיכך, ,הנושא יובא לדיון מחודש ביוזמת מועצת התלמידים החדשה ובשיתוף
הנהלת בית הספר בקרוב .לפי שעה ,ועד להודעה חדשה תלבושת החורף היא כדלהלן:







מיזעים  Sweatshirtsחלקים בצבע אחד ללא סמל בית ספר ,בכל צבע שרוצים
ובלבד ,שיהא חלק ללא ציורים ,כתובות ,סמלי חברות.
מתחת למיזע יש ללבוש חולצה קצרה עם סמל בית ספר.
בימים מיוחדים  -ימי זיכרון ,מחצית ,יום ראשון ואחרון ללימודים  -מגיעים עם
סווטשרט/חולצה לבנה עם סמל .חולצת בית הספר תהיה מתחת לסווטשרט.
סריגים  ,קרדיגנים ומעילי ג'ינס אינם כלולים בתלבושת ביה"ס ואין ללבשם בזמן
השהייה בבית הספר.

דרכי טיפול ותגובה במקרה של הפרה:
קיום שיחת בירור עם התלמיד  /עם הוריו.
רישום בסעיף המתאים במשו"ב ויצירת מעקב( .מחנך+מ.מקצועי)
במקרים חוזרים מניעת כניסה לשיעור וקביעת מקום חלופי
ודרישה להשלמת החומר הלימודי
קיום שיחה עם ההורים וביטוי בתעודה (מחנך)
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שימוש בטכנולוגיה אישית בבית הספר
טכנולוגיה אישית ( טלפונים ניידים ,מצלמות) אינה חלק מהציוד הנדרש בבית הספר .בית
הספר אינו אחראי לנזק שייגרם למכשירים אישיים והשימוש בהם מוגבל בהתאם להחלטות
הבאות:














השימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות
אסור אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית לימודית מוגדרת על ידי הצוות
החינוכי.
ככלל ,יש להשאיר את המכשיר  -בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי את התיקים יש
להניח במקום מרוכז בכיתה.
או איסוף הניידים ע"י המורה לתוך סלסילה.
אין להציב את הטלפון הנייד ולהניחו על השולחן אלא אם ניתנה הנחייה לפעילות
חינוכית לימודית מוגדרת ע"י הצוות החינוכי.
חל איסור להטעין את הטלפון בזמן השיעור.
השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות
הצוות.
חל איסור מוחלט להשתמש באופן פוגע בתלמיד או מבוגר באמצעות אחת
מהרשתות החברתיות במדיה או בכל דרך אחרת.
צילום או הקלטה בזמן שיעור -באמצעות הטלפון הנייד אסורים בהחלט .
אין לצלם אדם שלא בידיעתו ושלא בהסכמתו.
צילום במהלך פעילות חינוכית) בתוך -הכיתה או מחוצה לה (ייעשה בהתאם
להנחיות הצוות החינוכי ,ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.
דרכי טיפול ותגובה במקרה של הפרה:
קיום שיחת בירור
הפקדת המכשיר במזכירות בית הספר ,נעול ובטוח ,תוך שמירה על צנעת הפרט.
החזרת המכשיר תיעשה בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או לידי הוריו.
יידוע ההורים

במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד (או בכל טכנולוגיה אישית אחרת) -בזמן שיעור
 הזמנת ההורים
 התייחסות בתעודה בסעיף התנהגות
 כתיבת עבודה בנושא.
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בכל אירוע בנושא תיעוד של כל אירוע במשו"ב ובתיק האישי
במידה שהשימוש בטכנולוגיה הגיע לידי הפצה בזדון וללא הסכמה ובמידה
שהשימוש בטכנולוגיה גרם לביוש ופגיעה ניתן לערב גורמי חוץ מקצועיים ביידוע
ובתיאום עם מנהלת בית הספר.

עישון ואלכוהול
העישון מזיק לבריאות ,וחל איסור על עישון במקומות ציבוריים.
חל איסור מוחלט לעשן בבית הספר ובמהלך כל פעילויות מחוצה לו הנערכות במסגרתו.








אסור לעשן בשטח בית הספר.
אסור לצאת משטח בית הספר כדי לעשן ובכלל
אסור לעשן בפעילות בית- -ספרית המתרחשת מחוץ לכותלי בית הספר.
חל איסור מוחלט על שתיית אלכוהול בבית הספר ובכל פעילות בית ספרית
חל איסור על הגעה לבית הספר תחת השפעת אלכוהול.
אסור לשתות אלכוהול בפעילות בית ספרית המתרחשת מחוץ לכותלי בית הספר.

דרכי טיפול ותגובה במקרה של הפרה:
תלמיד שייתפס קונה או מחזיק סיגריות או מעשן וכנ"ל לגבי אלכוהול יורחק מן הלימודים
ויטופל בחומרה רבה עד כדי מעורבות של גורמים מקצועיים מבחוץ.
השעיה ליום עד שלושה ימים בהחלטת מנהלת
ההתנהלות היא על פי נוהל השעיה הכולל את כל המהלכים הבאים:
 בירור האירוע
 מכתב הרחקה
 הזמנת התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר
 הטלת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה
 ביטוי בסעיף ההתנהגות בתעודה
 תיעוד של האירוע במשו"ב ובתיק האישי.
בנוסף:
 התניית ההשתתפות בפעילויות
או מניעת ההשתתפות בפעילות עתידית
 יידוע מפקחת בית הספר
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שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר ושמירה על רכוש בית הספר
"סביבה נאה מרחיבה דעתו של אדם"
על התלמיד לשמור על ציוד בית הספר  ,ניקיונו ושלמותו.
חובתם של התלמידים לשמור על סביבה נקייה במשך כל שעות היום .


תורנים כיתתיים ימונו מידי שבוע  -בכל כיתה יפורסם שמם בלוח התורנויות,
הכיתתי תהיה רשימה מעודכנת של שמות התורנים – באחריות התלמידים
והמחנך/ת.
שיעור יתנהל בסביבה נקייה ומסודרת – באחריות התלמידים והמורה המלמד
לדאוג לכך בתחילת כל שיעור.



"בוקר טוב ניקיון"  -ניקיון הסביבה והחצר יתקיים פעם בשבוע בימי חמישי ב'בוקר
טוב' ע"י כיתה אחת בשכבה .ייערך סבב תורנות בין הכיתות  -באחריות התלמידים
רכז/ת השכבה והמחנכים.
תלמידי בית הספר ישמרו על ציוד בית הספר ורכושו.





דרכי טיפול ותגובה במקרה של הפרה:
 קיום שיחת בירור עם התלמיד
 ידוע ההורים
 עשייה מתקנת של התלמיד /הכיתה בתחום הרכוש והסביבה .
 ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות
 הטלת תשלום שווה ערך לנזק
במקרה של אי הסכמה לתשלום שלא מסיבות כלכליות:





התייעצות בית ספרית ,הזמנת
ההורים ודיון על ההתנגדות.
השעיה מיום לימודים
יידוע מפקחת בית הספר
תיעוד כל האירועים במשו"ב ובתיק האישי
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שמירה על רכוש פרטי
אסור לקחת חפצים השייכים לאחר ללא רשות
אסור לפגוע ברכוש הזולת
בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לרכוש פרטי כלשהו ,לרבות
רכוש יקר ערך ,לאבדנו או לגנבתו.
אסור לחפש בתיקים ובמכשירים אישיים
דרכי טיפול ותגובה במקרה של הפרה:
בירור האירוע
יידוע הורים לפי הצורך והמשך טיפול על פי שיקול דעת של הצוות החינוכי
אם ידועה למוסד החינוכי זהות התלמידים המעורבים שיחת אזהרה והטלת מטלה
חינוכית.לשיקול דעת מנהלת בית הספר  -הגשת תלונה למשטרה או התייעצות עם גורמי
רווחה
במקרה של אירוע חוזר ונשנה היוועצות עם אנשי המקצוע (יועץ ,פסיכולוג)
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התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות
ההשתתפות בטקסים -בפעילויות פנים וחוץ -בית ספריות היא חלק  -מתכנית
החובה של בית הספר הנוכחות וכללי  -ההתנהגות בכל פעילויות בית הספר
מחייבת את התלמידים להתנהגות נאותה  ,קבלת סמכות של כל הצוות החינוכי.
ועמידה בכל כללי הפעילות .בטיולים – התנהגו ע"פ אמנת הטיולים הבית ספרית.
על הצוות החינוכי להקפיד הקפדה יתרה על כללי ההנהגות והצבת הגבולות
לתלמידים.
דרכי טיפול ותגובה במקרה של הפרה:







קיום שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל פה -
יידוע ההורים ואזהרה בכתב
דרישה להתנצלות ולעשייה מתקנת למשל ,סיוע בהכנת הטקס הבא
קיום שיחה עם ההורים
דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא
במקרים חוזרים ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות או הנוכחות ,לפי העניין
דרישה לפעילות למען הקהילה.

במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים( :אחד משני הסעיפים)
א .התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי מבוגר .יש להודיע על כך להורים
בכתב 10ימים מראש לפחות .אם התלמיד לא ישתתף בטיול יש לקבוע פעילות חלופית
עבורו.
ב .מניעת השתתפות בטיול או בסיור עתידיים באותה שנת לימודים בכל מקרה יש לקבוע
פעילות חלופית עבורו.
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תפקוד לימודי התנהגות ומשמעת
תהליך נכון של למידה והתחנכות מחייב יחסים של חברות הבנה ,סובלנות וכבוד הדדי.








התלמידים יקיימו תקשורת מכבדת עם המורים ועם תלמידים אחרים.
התלמידים יישמעו לצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו
מלמד אותם באופן ישיר ,ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.
התלמידים ישמעו להוראות המורה בזמן השיעור
התלמידים יקפידו על תפקוד לימודי נאות הכולל  :הבאת ציוד ,הקשבה ולמידה
והשתתפות בדיון מכבד ברשות.
התלמידים ינהגו כבוד וסובלנות כלפי כל המורים והתלמידים.
אין להגיע לביה"ס עם כלי תחבורה לנוער כמו אופניים ,אופניים חשמליים,
סקטבורד overbord ,בכל ימות השנה וגם בימים של אירועים מיוחדים.

דרכי טיפול ותגובה במקרה של הפרה:
 קיום שיחה עם התלמיד  ,הערה במשו"ב ואזהרה בעל פה
 יידוע ההורים ואזהרה בכתב
 דרישה להתנצלות והזמנת ההורים לשיחה
 מניעת ההפסקה או עיכוב בבית הספר לשעות
לימוד נוספות בליווי הודעה מראש להורים
 השעיה בתוך בית הספר על פי שיקול דעתו של
 המנהל .
 במקרה שההפרעה היא במקצוע מסוים -
 הרחקה לשני שיעורים לכל היותר במקצוע זה
במקרים חמורים של התנהגות מפריעה
 השעיה מבית הספר על פי שיקול דעת המנהל ליום עד יומיים.
 התניה של השתתפות בסיור /בטיול עתידי בליווי מבוגר .יש להודיע
על כך להורים בכתב  10ימים מראש לפחות.
במקרים חוזרים במקרים של אי ציות מתמשך לצוות החינוכי -והפרת כללי ההתנהגות
באופן עקבי וחמור,
 ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות
 כינוס צוות בין מקצועי לדיון על בניית תכנית -
 לטיפול בתלמיד בתוך בית הספר ומחוצה לו
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לאחר שכלל הפעולות לא הועילו:
לשיקול מנהל בית הספר בהתייעצות עם המפקח הכולל דיון במועצה פדגוגית –
בהתאם לנוהל הרחקת תלמיד לצמיתות והעברה לביה"ס אחר

נוכחות מלאה בשיעורים ועמידה בזמנים
למידה רציפה וסדירה מסייעת לתלמיד בקידום הישגיו .באחריותו האישית של התלמיד והוריו
לעקוב אחר דיווחי המשו"ב ולהיות בקשר עם הצוות החינוכי.
כל תלמיד חייב להקפיד על הגעה בזמן לשיעורים ועל נוכחות בכל השיעורים.
היעדרות מסיבה כלשהי מחייבת הודעה לבית הספר ואישור שיימסר למחנך ולמורה המלמד.
במקרה שכזה אחראי התלמיד על השלמת החומר שהחסיר.
מורה מקצועי יציין היעדרות במשו"ב  ,ויצדיק אותה במידה וידועה הסיבה.
מחנך/ת יעברו על היעדרויות התלמידים בכיתה ויצדיקו היעדרויות מוצדקות בלבד.







היעדרות בלתי מוצדקת ממבחן תמנע מתלמיד את הזכות לביצוע מבחן חוזר.
פעילויות חברתיות ופעילויות חוץ בית ספריות שהוגדרו כפעילויות חובה הן חלק
בלתי נפרד מהתכנית הבית ספרית .על כן חייב כל תלמיד להשתתף בפעילויות אלו.
היעדרות מפעילויות אלו תחשב כהיעדרות משיעורים.
כניסתם של תלמידים מאחרים לכתה לאחר תחילת השיעור ,קוטעת את מהלך
השיעור ומפריעה ללמידה סדירה .יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס
לשיעור מיד עם תום ההפסקה.
היעדרות עקב חופשה משפחתית במהלך שנת הלימודים ללא אישור משרד
החינוך ,תדווח במשו"ב ותירשם כהיעדרות לא מוצדקת.

הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים

(מתוך חוזר מנכ"ל ,סעיף6.6-2

בחוזר הוראות הקבע סח)/ 8א(

בית הספר הוא בית חינוך ,ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות
לימודית הכוללת ,בין היתר ,רמה אקדמית ותפקוד בסיסי .הנוכחות הסדירה
בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים
בלימודיהם .הנוכחות הסדירה בשיעורים היא חלק ממרכיבי הלמידה ולכן היא גם חלק בלתי
נפרד מהערכת הישגי התלמיד בכל מקצוע ומהערכת תפקודו כתלמיד.
התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם ,ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון
את היעדרויותיהם.
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.

איסור שוטטות בתוך בית הספר ויציאה משטחו
היציאה משטח בית הספר ומשטח הקיבוץ במהלך יום הלימודים אסורה !!!!!





אין לשוטט בתוך בית הספר ומחוצה לו במהלך יום הלימודים ללא אישור.
אין לצאת משטח בית הספר במהלך יום הלימודים ובכלל זה לחדר האוכל של
הקיבוץ  ,למרכול או לכל מקום אחר בשטח הקיבוץ.
יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים תיעשה באישור בכתב או בליווי מורה
במסגרת שיעורי חנ"ג .ההליכה לאולם הספורט היא בליווי מורה
התלמידים והמורה יקפידו ללכת במדרכות הקיבוץ אשר אינם בשטח שכונות
המגורים של הקיבוץ.

תגובה במקרה של הפרה:
השעיה מבית הספר ליום עד שלושה ימים בהחלטת מנהל בית הספר.
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נוהל היבחנות וההערכה
















המבחנים וההערכה החלופית מהווים חלק מתהליך הלמידה בבית הספר.
היקף המבחנים מותאם לגיל הלומדים ולמאפייניו .חובת ההיבחנות חלה על
כל תלמיד.
לוח המבחנים מפורסם ומתעדכן באופן שוטף באתר בית הספר.
המורה הבוחן יעדכן את תלמידיו לגבי החומר למבחן ומועדו ,ובמקרה
שיחול שינוי במועד המבחן.
על התלמיד חלה האחריות להכיר את לוח המבחנים ,לעקוב אחר שינויים
ולהגיע למבחן מוכן.
בית הספר מקפיד על טוהר הבחינות .התנהגות בלתי הולמת בשעת מבחן,
לרבות העתקה ,תגרום לפסילת הבחינה לאחר שנעשה הליך הוגן המאפשר
לתלמידים המעורבים לערער על החשד .במקרה של פסילה לא יהיה
התלמיד זכאי לבחינה במועד ב'.
במקרה של אי שמירה על נהלים תקינים בזמן מבחן הפחתת ניקוד לכל
שותף במהלך בהתאם לשיקול דעתו של המורה
התלמיד יורשה להיבחן בתנאי שהגיע לבית הספר עם תלבושת אחידה.
חל איסור להחזיק ו/או להשתמש בטלפון הנייד בשעת המבחן .טלפון נייד
אשר יימצא על שולחן הנבחן או בהישג ידו ,יגרור פסילת המבחן.
היעדרות בלתי מוצדקת ממבחן תמנע מן התלמיד את הזכות לביצוע מבחן
חוזר.
על התלמיד לעמוד בלוח הזמנים שנקבע למבחנים ולהגשת עבודות.
מועד ב' הנו מועד היבחנות במקרים חריגים .במועד זה יבחנו אך ורק
תלמידים שנעדרו מהמועד המקורי בשל סיבה מוצדקת והביאו על כך
אישורים .ובתנאי שהמורה המקצועי מצא לנכון לאשר היבחנות התלמיד
במועד ב'.
תאריך מועד ב' יפורסם מראש .התלמידים שקבלו אישור ,ייבחנו אך ורק
בתאריך שנקבע.
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גבולות זמן המבחן מחייבים את התלמיד ואת המורה.
חובת התלמיד להגיע למבחן עם כלי כתיבה ,ופריטים נוספים אשר יידרשו
מראש ע"י המורה המקצועי.
התלמיד רשאי להגיע למבחן עם בקבוק מים ומשהו קל לאכול.
בשעת המבחן יקפיד התלמיד על שקט מוחלט
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מדיניות ההתאמות של בית הספר
בית הספר מכיר בהתאמות שאושרו על ידי ועדת ההתאמות במשרד החינוך בלבד.
ועדות אלו מתקיימות אך ורק לקראת החטיבה העליונה .על פי החלטת משרד החינוך ,
משנת הלימודים תשע"ו כמות האישורים שתתקבל בהחלטת ועדת התאמות
תצטמצם ל 10%מכלל תלמידי השכבה.
בחטיבת ביניים
 ביה"ס מתייחס להנחיות האבחונים כהמלצות בלבד .מקרים חריגים יובאו בפני
ועדה פדגוגית
 התייחסות לתלמידים המשולבים :המורים המקצועיים יפעלו בהתאם להנחיות
מורות השילוב ,למעט מקצועות הנלמדים בהקבצות
בחטיבה העליונה
 ההכנה לקראת ועדת התאמות -באחריות רכזת התאמות בשיתוף היועצות
רוב הכנת החומרים הנדרשים לוועדות ההתאמות תעשינה במהלך כיתת י'
ההכנות כוללות:





איתור תלמידים המיועדים להתאמות ולביצוע אבחון בהמלצת היועצות ועל פי
אבחונים .לא יתקבלו אבחונים לטיפול ללא המלצת היועצת.
תלמיד המופנה לאבחון יעבור את האבחון ויגיש את תוצאותיו לבית הספר עד
סוף כיתה ח'.
במהלך הסמסטר השני של כיתה י' ייערך תהליך היבחנות לתלמידים על פי
המלצות האבחון.
אישור התאמות על ידי ועדת ההתאמות במשרד החינוך .משנת הלימודים תשע"ו
יתקבלו אישורים רק ל 10%מכלל התלמידים בשכבה.

בחטיבה העליונה
 התלמידים יבחנו על פי ההחלטה של ועדת ההתאמות במשרד החינוך ,רק לאחר
קבלת האישור הסופי.
 עם קבלת האישור הסופי מועדת ההתאמות במשרד החינוך יועבר מידע להורים
ולתלמיד באחריות רכזת ההתאמות.
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זכאות לתעודה
זכאות לתעודת סמסטר וסיום שנה
תלמיד יהיה זכאי לתעודה אם עמד בחובותיו הלימודיים והחברתיים ,ועמד בכל כללי
המשמעת .תלמיד יהיה זכאי לפתוח את שנת הלימודים הבאה אם סיים את כל חובותיו,
וציוניו בתעודה חיוביים .ציון שנתי שלילי מחייב מבחן מעבר בקיץ.
שלושה נכשלים ומעלה מחייבים החלטה של הועדה הפדגוגית לגבי המשך הלימודים.

זכאות לתעודת י"ב כיתות
בתעודה זו יזוכה בוגר אשר עמד בכל חובותיו הלימודיים ונכח בביה"ס בשיעורים ובפעילויות
החברתיות מעל  60%מכלל השעות שהוגדרו כשעות נוכחות חובה בביה"ס.

זכאות לתעודת בגרות
עמידה בכל בחינות הבגרות החיצוניות במקצועות החובה ובמקצועות הבחירה.






עמידה בחובות ביה"ס
חובת ציון עובר בחינוך גופני
חובת ציון עובר בתעבורה
חובת ציונים עוברים בהשכלה כללית ובמבוא למדעים
מילוי כל החובות בתכנית התלת שנתית של המעורבות החברתית
וקבלת הערכה חיובית.

זכאות לתעודה טכנולוגית
תלמיד החטיבה העליונה אשר בחר ללמוד במסלול מגמה טכנולוגית,
הנדסת תוכנה ,אמנויות העיצוב ,מגמה מדעית מינהלית ועמד בכל הדרישות הלימודיות.
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בטיחות והתנהגות בהסעות
בבבבבהסעותבהסעות

התנהגות בדרך להסעות ,בהמתנה ובמהלך הנסיעה
 ההגעה לתחנת ההסעות בסיום יום הלימודים בלבד.
 התלמיד יקשיב להוראות המורים התורנים.
 יש להמתין בתוך גבולות המסוף ולא על מסלול הנסיעה של האוטובוסים.
 התלמיד יעלה להסעה של מקום המגורים בלבד*.
 יש להימנע מהשתוללות והתפרעות בכל מהלך הנסיעה ובהמתנה לה.
 התלמיד ישמור על ניקיון תחנת ההסעות והאוטובוסים.
 יש לנהוג בסבלנות בזמן העלייה לאוטובוס.
 העלייה לאוטובוס תעשה בצורה מסודרת על פי תור מהצעירים לבוגרים :תלמידי
"חופים" עולים ראשונים אחריהם תלמידי "שקמה" חט"ב ולבסוף תלמידי "שקמה"
חט"ע.
 תלמידי "שקמה" ישבו בחלק האחורי של האוטובוס ,החלק הקדמי הוא מקומם של
תלמידי "חופים".

התנהגות בזמן הנסיעה


יש להישמע להוראות הנהג.



במהלך כל הנסיעה ישב התלמיד במקומו ולא יקום רק עם העצירה בתחנה.



השלכת פסולת מחלון האוטובוס אסורה.



הוצאת יד או ראש מהחלון אסורה.



חגירת חגורה – על פי חוק.

פירוט התנהגות התלמידים בהסעות מצויה באמנה ההיסעים המועצתית.
האמנה מצויה באתר בית הספר.
התנהגות החורגת מהכללים תדווח למחנך ותטופל ע"י הגורמים החינוכיים
המתאימים
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