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טופס ערעור תלמיד על חסימה למועדי ב'
לתלמיד שנבחן במועד ב' פעמיים בסמסטר ומבקש להיבחן פעם נוספת

פרטי התלמיד:
שם משפחה___________________ שם פרטי _________________ תאריך __________
כיתה __________________ מחנך/ת ________________________
המקצוע בו את/ה מבקש/ת לגשת למועד ב' _________________ המורה _______________
שים/י לב :מועד ב' שלישי יתאפשר רק אם היעדרויותיך משני המבחנים הקודמים וגם ממבחן זה הן מוצדקות.
את/ה ,הוריך והמחנך שלך תאשרו בחתימותיכם כי ההיעדרויות היו מוצדקות.
אם לא יאושר לך מועד נוסף ,באפשרותך לבקש מהמורה להגיש עבודה שציונה יהיה עד .60
*****

הצהרת תלמיד:
אני מצהיר בזאת כי הסיבה בגינה נעדרתי מהמבחן הראשון בו ניגשתי למועד ב' הייתה מוצדקת .להלן פירוט הסיבה
(אנא פרט והסבר :מהו המקצוע ,ומדוע לא נבחנת עם הכיתה):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
אני מצהיר בזאת כי הסיבה בגינה נעדרתי מהמבחן השני בו ניגשתי למועד ב' הייתה מוצדקת .להלן פירוט הסיבה
(אנא פרט והסבר :מהו המקצוע ,ומדוע לא נבחנת עם הכיתה):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
אני מצהיר בזאת כי הסיבה בגינה נעדרתי מהמבחן השלישי בו אני מבקש לגשת למועד ב' היא מוצדקת .להלן פירוט
הסיבה (אנא פרט והסבר :מהו המקצוע ,ומדוע לא נבחנת עם הכיתה):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
חתימת תלמיד/ה ___________________ תאריך____________________________
*****

הצהרת הורים:
דואר מזרע  Mizra, Israel Z.C. 19312טל Tel. 972-(0)4-6429100 .פקסFax. 972-(0)4-6429114 .
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2
אני (שם פרטי ומשפחה) _________________ אביו/אמו של התלמיד _________________
מאשר בזאת כי ידעתי על היעדרותו של בני/בתי משלושת המבחנים.
אני מאשר כי הצהרותיו של בני/בתי לגבי הסיבות להיעדרותו משלושת המבחנים הן אמת.
אני תומך/ת בבקשתו להיבחן במועד ב'.
הערות______________________________________________________________ :
חתימת הורה ________________________________ תאריך _____________________
*****

הצהרת מחנך/ת:
אני (שם פרטי ומשפחה) _________________ המחנכ/ת של _________________
מאשר/ת בזאת כי ,ככל שידוע לי ,הצהרותיו של התלמיד/ה לגבי הסיבות להיעדרותו משלושת המבחנים הן אמת.
אני תומך/ת בבקשתו להיבחן במועד ב'.
הערות______________________________________________________________ :
חתימת הורה ________________________________ תאריך _____________________
*****

החלטת רכז/ת השכבה/החטיבה:
שם הרכז/ת ___________________________________________________________
החלטה מנומקת ________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
חתימה _______________________ תאריך __________________________________
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