תקנון בית-ספר ”הלל“

תשע“ז

חובתם ואחריותם של התלמידים לנהוג על פי הכללים הבאים:
טווח התגובות במקרה של הפרה
ההתנהגויות המצופות
נוכחות ועמידה בזמנים
יום הלימודים מתחיל בשעה  08:00בדיוק.
יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס
לשיעור מיד בתום ההפסקה.
על התלמידים להיות נוכחים במהלך כל השיעורים
ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת אישור.
יציאה משטח בית הספר לפני סיום יום הלימודים
תתאפשר רק עם אישור בכתב ובליווי מבוגר.
אין לשוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים
ללא אישור.

תיעוד נוכחות )איחורים והיעדרויות( – במערכת
הסמארט סקול.
קיום שיחת בירור עם התלמיד.
יידוע ההורים.
שלושה איחורים ומעלה  -הזמנת ההורים לשיחה
עם מחנך/ת הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת
איחורים והיעדרויות מהשיעורים.
דרישה להשלמת שעות היעדרות בפעילות למען
בית הספר/להשלמת חומר הלימודים.
במקרים קיצוניים של היעדרויות ואיחורים:
עריכת ביקור בית.
ביטוי בתעודה בסעיף "נוכחות".
פנייה ודיווח לקצין/ת ביקור סדיר.
רישום במערכת ה"סמארט סקול" בסעיף "תלבושת".
קיום שיחת בירור עם התלמיד.
קיום שיחה עם ההורים.
במקרים חוזרים  -מניעת כניסה לשיעור .המתנה
במבואת המזכירות בהשגחת איש צוות.
ההורים יתבקשו להביא בגדים/נעליים להחלפה.
ביטוי בתעודה בסעיף "תלבושת אחידה".
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רישום לצורך תיעוד ומעקב במערכת הסמארט
סקול.
קיום שיחת בירור עם התלמיד.
יידוע ההורים.
דרישה להתנצלות והזמנת ההורים לשיחה.
מניעת כניסה לשיעור תוך קביעת מקום שהייה
חלופי ומתן משימה לימודית לתלמיד.
במקרים חוזרים  -העברה לכיתה מקבילה לשיעור
אחד או יותר בתיאום עם המורה
השעיה בתוך בית הספר על פי שיקול דעתה של
המנהלת.
אי הכנת שיעורי בית שלוש פעמים במהלך מחצית
 -ביטוי בתעודה בסעיף תלמידאות.

התנהגות בהפסקות
בתום השיעור על כל התלמידים לצאת מהכיתה.
הכיתה תינעל על ידי מורה שיוודא שלא נשאר אף
תלמיד בכיתה.
יש להישמע להוראות המורים התורנים והצוות החינוכי.
יש לשמור על כללי התנהגות ניאותים ולהימנע
מהתנהגות מסכנת ובלתי אחראית ,כגון:
טיפוס על עצים וגדרות ,התזה מברזיות ,ריצה
במסדרונות וכד'.
השימוש במגרשי המשחקים ,במהלך יום הלימודים,
ייעשה אך ורק על פי הקבוע בלוח תורנות המגרשים.
ניתן לשחק אך ורק עם כדורי ספוג בחצר בית הספר.
אין לכדרר ולשחק בכדור במסדרונות בית הספר.

רישום בסמארט סקול.
שיחת בירור.
כיתה שתשחק במגרש לא בתורה ,תורחק מהמגרש
בשבוע שלאחר מכן.
מניעת הפסקה.

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.

בירור ראשוני של פרטי המקרה.
יידוע הורים לפי הצורך ותוך שיקול דעת של הצוות
החינוכי.
אם ידועה למוסד החינוכי זהות התלמידים המעורבים
 שיחת אזהרה והטלת מטלה חינוכית.במקרה של אירוע חוזר ונשנה  -היוועצות עם אנשי
מקצוע.

ילדים ומבוגרים כאחד זכאים ליחס של כבוד ולתחושת
ביטחון ומוגנות .ב"הלל" מגלים אפס סובלנות
לאלימות ,מכל סוג שהוא.
אין להשתמש באלימות פיזית ,אלימות מילולית
ואלימות מקוונת.
אלימות מילולית כגון :קללות ,העלבות ,הקנטות,
היגדים מזלזלים ומשפילים שמטרתם לפגוע בזולת.

ובנוסף:
אלימות פיזית כגון :בעיטות ,נשיכות ,דחיפות,
בפעם הראשונה :נזיפה ומניעת הפסקות.
בפעם השנייה :מניעת הפסקות ושיחה של המחנך/ת
צביטות ,סטירות ,מכות ,הנחת מכשול וכד'.
עם ההורים כתנאי לכניסה לכיתה.
בפעם השלישית :השעיה מבית הספר ל 1-2 -ימים.
אלימות מקוונת :פגיעה מילולית /הפצת שמועה
התלמיד/ה יקבלו עבודה חינוכית בהקשר לאירוע
חד-פעמית באמצעים דיגיטליים.
בו היו מעורבים.
ההורים יוזמנו לשיחה עם המנהלת למחרת ההשעיה.
אלימות מילולית חמורה )לעג על רקע גזעני ,פגיעה
בכבוד ההורים ,אחר(.
אלימות מילולית בעלת גוון מיני ,לרבות התייחסות
מבזה או משפילה המופנית לתלמיד.
אלימות חברתית חוזרת ונשנית :הצקות ומעשי
בריונות ,כולל חרם והפצת שמועות.

איום על תלמיד בכל דרך שהיא בפגיעה בגופו,
בחירותו ,ברכושו או בשמו הטוב בכוונה להפחידו
או להקניטו או לפגוע בו בכל דרך אחרת.

רישום בסמארט סקול.
קיום שיחת בירור.
הפקדת המכשיר במזכירות בית הספר או בחדר
המנהלת.
בפעם הראשונה יוחזר המכשיר לתלמיד בסוף יום
הלימודים.
במידה והמקרה יישנה ,הטלפון יילקח ויוחזר להורה.
במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן שיעור
)הנחת הטלפון על השולחן ,קבלת שיחות ,שליחה
וקבלה של מסרונים( – הזמנת ההורים.
כתיבת עבודה חינוכית בנושא.
התייחסות בתעודה בסעיף ההתנהגות.

בכל מקרי האלימות:
עצירת האירוע.
קיום שיחת בירור עם התלמידים המעורבים ותיעוד
האירוע בטופס המיועד לכך.
יידוע מחנך/ת הכיתה ומנהלת בית הספר.
יידוע ההורים של הפוגע ושל הנפגע.
שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט.
רישום במערכת סמארט סקול.

פגיעה חמורה באמצעים דיגיטליים ,כגון :חרם
מתמשך ,הפצת תכנים פרטיים מביכים ומבזים,
לרבות צילומים או הקלטות.

במקרי אלימות חמורים:
בניית תכנית חינוכית אישית לצורך טיפול בתלמיד/ה
הפוגע/ת ,שתכלול תרומה לקהילה ,עשייה חינוכית
מתקנת וכד'.
מניעת הפסקות בהשגחת איש צוות.
אפשרות של העברה לכיתה מקבילה באופן קבוע
על פי החלטת המועצה הפדגוגית.
השעיה ל 2-4 -ימים.
ההורים יוזמנו לשיחה עם המנהלת למחרת ההשעיה.
ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות.
דיווח למפקחת בית הספר ומפקחת הייעוץ ,לפקידת
הסעד או למשטרה.
במקרי פגיעה מקוונת חמורה:
עצירת הפגיעה.
תיעוד האירוע  -בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.
יידוע הורי התלמידים המעורבים.
דיווח על האירועים למפקחת הכוללת ולמפקחת
על הייעוץ על ידי המנהלת והיועצת .קיימת חובת
היוועצות עם מפקח המחוז או מי מטעמו בנוגע
לפנייה לעו"ס לחוק הנוער או להגשת תלונה
במשטרה.
התלמיד הפוגע יושעה ל 4-2-ימים.

נוהל מבחנים

בכפוף לחוזר מנכ"ל :זכותו של התלמיד לקבל את נושאי הבחינה לפחות שבוע לפני מועד קיומה ,על
מנת לאפשר לו להיערך ללמידה מושכלת.
המבחנים יוחזרו על ידי המורה ,עד שבועיים ממועד המבחן.
עבודות תוחזרנה עד שלושה שבועות מיום הגשתן.
בכיתות ז'-ח'  -אין לקבוע יותר מ 3-מבחנים בשבוע.
בחנים יינתנו על פי שיקול דעת המורה ללא חובת הודעה מראש.
בחנים לא יתקיימו ביום שבו נערך מבחן ,כמו כן לא יתקיים יותר מבוחן אחד ביום.
הבוחן יכלול נושאים ,שנלמדו בשניים עד שלושה שעורים אחרונים בלבד.
תלמידים שנעדרו ביום המבחן מסיבה מוצדקת ,ייבחנו במועד אחר בהתאם לשיקול דעת המורה.
לוח המבחנים הכיתתי יפורסם בתחילת כל מחצית/שליש )בכיתות ה‘-ח‘(.
כל שינוי בלוח המבחנים ייעשה אך ורק על ידי מחנך/ת הכיתה ובשיתוף הרכזים והמורים המקצועיים.

דורון מאיר עיצובים 03-9413031

השימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד
אסורה בכל שטח בית-הספר ,אלא אם ניתנה הנחיה
לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת על ידי הצוות
החינוכי.
ככלל ,יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב
סגור וכבוי ואין להניחו על השולחן בכיתה.
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.
במקרה הצורך ניתן להשתמש בטלפון הנמצא
במזכירות בית הספר ,עם אישור בכתב מהמורה.

יש לשמור על רכוש בית הספר ועל סביבתו.
יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת
במהלך הפעילות בבית הספר ולטפח את חזותו.
יש להשתמש בזהירות במחשבים הניידים של בית
הספר.
השימוש במחשבים הנמצאים בכיתות מותר למורים
בלבד.
יש להתייחס בכבוד כלפי עבודות ויצירות של
תלמידים המוצגות ברחבי בית הספר.
יש לשמור על ניקיון הכיתות והחצר במהלך יום
הלימודים ובתום יום הלימודים להרים את הכיסאות.

נוכחות באירוע אלימות חמור תוך כדי עידוד
והתלהמות.

שימוש בטכנולוגיה בזמן שיעור )טלפונים ניידים ,מצלמות" ,טאבלטים" וכד'(
מומלץ לא להביא טלפונים ניידים לבית הספר.
בית הספר אינו אחראי לכל נזק שייגרם למכשיר,
לאובדנו או לגניבתו.

בית הספר הוא של כולנו!

רישום בסמארט סקול.
קיום שיחת בירור עם התלמיד.
יידוע ההורים.
עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה.
במקרים חוזרים  -ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות.
הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום.
כיתה שהתלמידים לא הרימו בה את הכיסאות -
לא תנוקה.

מניעת אלימות

תפקוד בזמן שיעור
על התלמידים להיכנס לכיתה עם הישמע הצלצול
ולחכות במקומותיהם.
יש להביא את הציוד הנדרש ולהכין שיעורי בית.
יש להישמע להוראות המורה בכיתה בזמן השיעור.
יש להקפיד על תפקוד לימודי והתנהגותי )הבאת
ציוד והוצאתו מהתיק ,הקשבה ולמידה ,השתתפות
בדיון בכיתה ברשות המורה ובאופן מכבד ,מילוי
מטלות(.
בהפסקת האוכל חובה להישאר ולאכול רק בכיתה.

טווח התגובות במקרה של הפרה
ההתנהגויות המצופות
שמירה על חזות בית הספר וסביבתו

שמירה על רכוש פרטי

הופעה בתלבושת אחידה/הופעה הולמת
יש להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה והולמת:
בימי הקיץ  -חולצת טי חלקה עליה מוטבע סמל
בית הספר ,מכנסיים ארוכים או קצרים באורך אמצע
הירך.
בימי החורף  -חולצת טי חלקה שרוולים ארוכים ,מיזע
)סווטשרט( חלק  -עליהם מוטבע סמל בית הספר.
ניתן ללבוש קפושון חלק עם רוכסן ומעיל  -ללא סמל
בית הספר.
בשיעורי חנ"ג יש ללבוש חולצה כחולה עם סמל בית
הספר ,מכנסיים ונעלי ספורט.
חובה להגיע בתלבושת אחידה לכל פעילות חוץ בית
ספרית ,כגון :טיולים ,הצגות וכד'.
בימי חג וטקסים יש להגיע בחולצה לבנה עם סמל
בית הספר.
בימי שישי ניתן להגיע בלבוש חופשי ,אך הולם.
אין להגיע בחולצות בטן ,בגופיות חשופות ,במכנסונים
קצרים ובכפכפים.

עיריית רמת-גן

