הוראות הרשמה ל"עמקים-תבור" לשנה"ל תשע"ח
לתלמידים שלא למדו ב"עמקים-תבור" בכיתה ט'
תלמיד כיתה ט' יקר ,והוריו,
כדי להירשם לבית-ספר "עמקים-תבור" עליך להעביר למזכירות ביה"ס ("עמקים-תבור" או "היובל") את הטפסים
המצורפים ,כשהם מלאים וחתומים.
כל התלמידים:
 .1טופס הרשמה למגמות ,מלא וחתום – מצורף
 .2טופס קליטת תלמיד ,מלא וחתום  -מצורף
 .3טופס ויתור סודיות ,אשר יאפשר קבלת מידע מביה"ס הקודם ,חתום  -מצורף
 .4הורים גרושים/פרודים/יחידים ימלאו טופס נוסף  -מצורף
 .5תקנון בית הספר ,חתום  -מצורף
 .6תמונת פספורט מעודכנת
 .7עותק של תעודת מחצית א' של כיתה ט'.
 .8צילום תעודת הזהות  +ספח של אחד ההורים .נא ודאו שהתלמיד רשום בספח.
הורים גרושים או פרודים :אנא הגישו צילום של תעודות הזהות והספחים של שני ההורים.
 .9עותק של מבחן קרני/הדסה ,אם נעשה .נא לצרף צילום בלבד ,במעטפה סגורה.
 .11עותק של אבחונים דידקטיים/רב תחומיים – אם נעשו .נא לצרף צילום בלבד ,במעטפה סגורה.

יש להפקיד את כל חומר ההרשמה במזכירות בית הספר
("עמקים-תבור" או "היובל")

עד לתאריך .30.3.17
אנו מאחלים יום הכוון מעניין ומהנה לכולכם!
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הרשמה למגמות לקראת כיתה י' ,תשע"ח ,מחזור כ"א
שם המשפחה של התלמיד/ה __________________ שם פרטי ___________________
בית ספר ______________________ מס' כיתה ושם המחנך/ת__________________ :
חתימת התלמיד ___________________________ :תאריך _____________________
שם ההורה _______________________ :חתימת ההורה _______________________



כל תלמיד חייב לבחור בשתי מגמות ,כל אחת מאשכול אחר .אין לבחור בשתי מגמות מאותו אשכול!



תלמיד המעוניין ללמוד במסלול מב"ר יבחר בשתי מגמות כנ"ל ,ובנוסף יסמן את משבצת מסלול מבר .אם יתקבל למסלול
זה תבוטל בחירת המגמות שלו והוא ילמד במגמת גיאוגרפיה בלבד.



תלמיד המעוניין ללמוד במסלול בגרות ממוקד (מב"מ) יסמן את משבצת מב"מ ויבחר במגמה אחת ,מאשכול ב' או ג'.



תלמידי מדעי הרפואה ופיזיקה ילמדו בכיתה המדעית .ייתכן שיפוצלו לשתי כיתות.



פתיחת מגמה מותנית בהרשמה של מספר מינימלי של תלמידים.

אשכול א'
פיזיקה

1

אשכול ב'
כימיה

1

מוזיקה
1

ביולוגיה

מדעי המחשב

ספרות מורחב

מדעי הרפואה

מדעי החברה
חינוך גופני
ערבית

6

2

4

אשכול ג'

מחול

3

3

7

תאטרון
תקשורת-טלויזיה
גיאוגרפיה

מבקש ללמוד בכיתת
8
מב"ר

6

אמנות פלסטית

מבקש ללמוד בכיתת
8
מב"מ

דיפלומטיה ותקשורת
5
בנ"ל באנגלית
 1דרישת סף :מפורטות בחוברת המגמות .תלמיד שלא יעמוד בדרישות הסף לא יתקבל למגמה.
 2דרישת סף :ציון  71בחינוך גופני בכיתה ט'
 3מותנה בקבלה למסלולים בבית האומנויות ,ובתשלום הורים ללימודים המעשיים
 4דרישת סף :ציון  81בערבית בכיתה ט'
 5דרישת סף :שיבוץ לאנגלית ברמה  5יח"ל
 6לא ניתן לשלב מגמות גיאוגרפיה ומדעי החברה ,בגלל מגבלות במועדי בחינות הבגרות שהטיל משרד החינוך
 7תלמידי מדעי הרפואה חייבים לבחור ביולוגיה או פיזיקה באשכול א'.
 8מותנה בפתיחת הכיתה .קבלה לכיתה אינה מובטחת.
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תמונה

טופס קליטת תלמיד/ה לשנת הלימודים תשע"ח
פרטי התלמיד/ה
שם פרטי__________ :

שם משפחה__________ :

מין :נ  /ז

לכיתה______ :

מס .תעודת זהות:
ישוב ___________ :רחוב _______ :מס .בית ____ :ת.ד ____ .מיקוד______________ :
תאריך לידה ___/___/___ :ארץ לידה __________________ :תאריך עליה___/___/___ :
בי"ס קודם_________________ :

ישוב________________ :

כיתה______________ :

טל' נייד תלמיד _____________________ אימייל תלמיד __________________________
פרטי ההורים
פרטים

האב

האם

שם פרטי ומשפחה
מס תעודת זהות
כתובת למשלוח
מיקוד
טלפון בבית
טלפון נייד
כתובת מייל
שנת לידה
ארץ לידה
שנת עליה
מס .שנות לימוד
מצב משפחתי

פרטי האחיות והאחים
שם

מין
נ/ז
נ/ז
נ/ז
נ/ז

שנת לידה

הערות_________________________________________________________________ :
תאריך מילוי הטופס__________ :

שם ההורה ____________ :חתימה_______________ :
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טופס ויתור סודיות
ימלאו הורים לתלמידים שלא למדו בכיתה ט' ב"עמקים-תבור"
לכ' בית ספר "עמקים תבור",
אני (שם) _______________________________
אביו  /אמו של (שם ילדכם) __________________
הלומד בחטיבת הביניים _____________________




מאשר/ת לביה"ס להעביר ליועצת בית הספר "עמקים תבור" מידע על בני/בתי.
איני מאשר/ת לביה"ס להעביר ליועצת בית הספר "עמקים תבור" מידע על בני/בתי.

ברור לי כי מדובר אך ורק במידע רלוונטי לצורך חלוקת הכיתות בשנה הבאה ומתן מענה לצרכיו
הלימודיים והחינוכיים של ילדי.
ברור לי כי בית ספר "עמקים-תבור" מתחייב לשמור על סודיות המידע ולעשות בו שימוש כמפורט לעיל
בלבד.
חתימה___________________

תאריך ___________________

אבחונים



ילדי עבר אבחון (סמן את התשובה הנכונה) :דידקטי  /פסיכודידקטי /
אחר ________________________





תוצאות האבחון מצורפות (במעטפה סגורה!)
אמסור את תוצאות האבחון בפגישה אישית עם המחנך/היועצת.
אני מעדיף שלא למסור את תוצאות האבחון לביה"ס.
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למילוי ע"י הורים גרושים/פרודים/יחידים
אגף החינוך  -טלפון  ,6521155פקס rita@emekyizrael.org.il - 1534-6521155
תאריך _______ __ / __ /
כתב הצהרה והתחייבות
לצרכי רישום/העברה/וביטול רישום לגני הילדים ובתי הספר
 .1אני הח"מ ____________ מספר זהות _____________ עורך/ת כתב הצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לרישום
 /ביטול רישום  /העברת קטין ____________ מס' זהות ___________ (להלן  -הקטין) ללימודים בגן ילדים  /בית
הספר __________ ביישוב __________________.
 .2אני מצהיר/ה כי כתובת מגוריי הינה __________________________________________ וכתובת ההורה הנוסף
הינה  -באותה הכתובת  /לא יודע  /בכתובת______________________________
_______________________________ (חובה לצרף ספחי תעודת זהות עדכניים של שני ההורים).
 .3הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי:



הנני אפוטרופוס/ית חוקי/ת של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם ___________________________ מספר זהות
_____________________ (להלן האחראי הנוסף) .הנני מצהיר ,כי הרישום  /ביטול הרישום  /העברה נעשים בהסכמת
האחראי הנוסף ועל דעתו/ה .האחראי הנוסף חתם על טופס זה /מצורף מכתב החתום על ידי ההורה האחראי הנוסף.



הנני אפוטרופוס/ית חוקי של הקטין ואחראי/ת במשותף עם ________________________________ מספר זהות
_____________________ (להלן האחראי הנוסף) .הנני מצהיר ,כי ניסיתי ,ללא הצלחה ,לאתר את האחראי הנוסף
וליידעו בדבר הרישום  /ביטול הרישום  /ההעברה .מצורף תצהיר חתום על ידי בעניין זה.



הנני אפוטרופוס/ית חוקי/ת של הקטין ואחראי/ת בלעדי/ת על חינוכו – מצ"ב פסק דין המאשר כי הח"מ הינו אפוטרופוס
יחיד על הקטין ומבטל את האפוטרופסות של ההורה האחר.

.4

הנני מצהיר/ה ,כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון .ידוע לי כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת,
רשאית המועצה האזורית עמק יזרעאל לבטל  /לשנות את הרישום  /ביטול רישום/העברה.

.5

הנני מתחייב/ת להודיע לאגף החינוך במועצה על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר .אם
יימצא שהמידע לא עודכן תוך  14ימים מיום השינוי ,רשאית המועצה לבטל  /לשנות את הרישום  /ביטול הרישום /
העברה.

תאריך _____________ שם מלא ____________________ חתימה________________
תאריך _____________ שם מלא ____________________ חתימה________________
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תקנון משמעת
נא לחתום ולצרף לטפסים .התקנון נמצא באתר ביה"ס לעיונכם בכל עת

 .1כיבוד הזולת
התלמיד ינהג בכבוד במוריו ,בחבריו ובסובבים אותו.
 .2קבלת מרות
התלמיד יישמע להוראות הצוות החינוכי.
 .3נוכחות
התלמיד יימצא בתחום בית הספר לאורך כל יום הלימודים.
הנוכחות בבית הספר מחייבת תלבושת תקנית (ר' להלן)
על התלמיד חלה חובת נוכחות בכל השיעורים ,מתחילת השיעור ועד לסיומו.
 .4כללי התנהגות בשיעור
א .התלמיד יישב במקומו כפי שנקבע ע"י המורה.
ב .התלמיד ישתתף בשיחה ובדיון בשיעור רק ברשות המורה ,ובאופן מכובד ומכבד.
ג .התלמיד יביא לשיעור את הציוד הנדרש.
ד .התלמיד יצא מהכיתה רק ברשותו של המורה.
ה .על התלמיד לבצע את המטלות הניתנות בזמן השיעור.
ו.

אין לאכול בזמן השיעור ,למעט שתיית מים מבקבוק אישי.

ז .בזמן השיעור הטלפון הסלולארי יהיה כבוי ומונח בתיקו של התלמיד.
ח .שימוש באמצעים טכנולוגיים אישיים בזמן השיעור יעשה באישור המורה בלבד.
 .5שמירה על הסביבה ועל הבטיחות
יש להקפיד על סביבה לימודית נקייה ומסודרת.
יש לשמור על רכוש בית הספר.
על תורן הכיתה לקיים את חובות התורנות ,לפי הנחיית הצוות החינוכי.
אין להיכנס לשטח בית הספר ברכב ממונע מכל סוג שהוא.
 .6השתתפות והתנהגות בטקסים ובפעילות בית ספרית
השתתפות בטקסים ,טיולים ובפעילות בית ספרית היא חלק מתוכנית החובה של בית הספר.
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 .7אלימות
אלימות פיזית או מילולית אסורה בהחלט .כל מקרה של אלימות יטופל בתקיפות בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל
משרד החינוך.
אין להכניס לשטח בית הספר חפצים מסוכנים מכל סוג שהוא.
 .8עישון צריכת סמים ואלכוהול
עישון ,וצריכת סמים ואלכוהול אסורים בהחלט בתחומי בית הספר ומחוצה לו ויטופלו בהתאם להנחיות בחוזר
מנכ"ל משרד החינוך.
 .9עבירות מין
עבירות מין יטופלו על פי ההנחיות בחוזר מנכ"ל משה"ח.
 .11קוד לבוש
התלמידים מחויבים להגיע לבושים בחולצת בית ספר אחידה לכל פעילות בית ספרית בשעות הפעילות של בית
הספר .בקיץ -חולצת טי עם סמל בית הספר ובחורף -עליונית עם סמל כנ"ל .סמל בית הספר חייב להופיע
בשכבה העליונה של הלבוש .בטקסים בית ספריים חובה על התלמידים ללבוש חולצת בי"ס לבנה .על התלמיד
להקפיד על לבוש נקי ,מסודר ושאינו חושפני.
 .11כניסה למבנה המנהלה
כניסת תלמידים למבנה המנהלה תתאפשר רק בתיאום עם צוות בית הספר.
במקרה של הפרת אחד מסעיפי התקנון יתקיים ברור עם התלמיד ובמידת הצורך עם הוריו.
התגובה המשמעתית תהיה בכפוף לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

אני מאשר בזאת שקראתי את סעיפי התקנון ואעשה כל שביכולתי כדי לשמור על כלליו.
שם התלמיד ____________________ חתימה _________________ תאריך ______________
שם ההורה _____________________ חתימה _________________ תאריך ______________
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