בית ספר ממלכתי יסודי ע"ש שז"ר ,רחובו ת
בשז"ר שומרים על סביבה מקיימת ועל הבריאות ,חיים באחריות!
שיתופיות כנתיב ללמידה ,העצמה אישית וחברתית

בית-ספר "שז"ר" מאמין בחברה המושתתת על כבוד הדדי,
עז רה לזולת ,סובלנות ,קבלת השונות וכבוד לפרטיות שיהוו
בסיס לאורח החיים בבית-הספר.

בדגש על אפס סובלנות לאלימות

התקנון הוא בשבילנו –
למען המוגנות ותחושת השייכות של כולנו
א .כללי התנהגות
התנהגויות מצופות

טווח התגובה במקרה של הפרה

 .1תלבושת והופעה:
א .על כל תלמיד להגיע בתלבושת בית ספר ,כדלקמן:
 .1בימי חול  -חולצה חלקה בצבע לבחירה ,עליה
מוטבע סמל בית הספר .ניתן להגיע עם חולצה
חלקה עליה מוצמדת סיכה עם סמל בית הספר.
לשיעורי חינוך גופני יש להגיע בחולצה כחולה
עם סמל בית הספר.
בחורף  -תלבושת בית ספר ומעל עליונית עם
סמל בית הספר או חלקה ללא סמל.
 .2בימי שישי ,ערבי חג וימי זיכרון  -חולצה לבנה.
ב .התלמיד יגיע לבית הספר בלבוש הולם ומכובד,
ולפיכך:
 . 1אין להגיע בכפכפים או נעלי אצבע.
 ..2אין לצבוע את השיער בגוון לא טבעי ,גוונים,
תספורת עם גילוח מלא או חלקי ,להתאפר
או לצבוע את הציפורניים.
 .4אין להגיע בעגילים ארוכים או פירסינג.
 .5על המכנסיים לעקוף את מחצית הירך.
 .6יש לאסוף שיער ארוך עם גומייה מסיבות של היגיינת
שיער.

א .שיחת ברור ואזהרה.
ב .הודעה להורים כי התלמיד לא יכנס לכיתה עד
אשר יביאו לו תלבושת מתאימה.
ג .אי השתתפות התלמיד במהלך
השיעור/הפעילות

בית ספר ממלכתי יסודי ע"ש שז"ר ,רחובו ת
בשז"ר שומרים על סביבה מקיימת ועל הבריאות ,חיים באחריות!
שיתופיות כנתיב ללמידה ,העצמה אישית וחברתית

התנהגויות מצופות
 .2כללי התנהגות בזמן שיעור ,בטקסים
ובפעילויות בית ספריות.
א .על התלמידים לכבד את כללי השיעור והכיתה.
ב .יש להישמע להוראות המורה בזמן השיעור.
ג .יש להקפיד על תפקוד לימודי :הבאת ציוד והוצאתו
מהתיק ,הקשבה ולמידה ,השתתפות בדיון בכיתה
ברשות המורה ובאופן מכבד ,מילוי מטלות והגשת
עבודות בזמן.
ד .תלמיד ישתתף בכל הפעילויות הבית ספריות כולל
פעילויות ספורט ,אומנות ,חברה ,טקסים ,טיולים
וכדומה ויקפיד על כללי ההתנהגות.

טווח התגובה במקרה של הפרה

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

שיחת בירור והתראה של המורה/המחנכת עם
התלמיד.
יידוע ההורים לגבי קשיים בתפקוד -קיום
שיחה עם ההורים וגיוסם לשיתוף פעולה
במקרים חוזרים  -העברה לכיתה מקבילה
לשיעור אחד או שניים.
ביטוי בתעודה בסעיף יחס למקצוע
בתיאום עם המורה -השעיה בתוך בית הספר
עלפי שיקול דעתה של המנהלת.
בניית תכנית חינוכית אישית ולפי הצורך
כינוס צוות בין-מקצועי לדיון על בניית
תכנית לטיפול בתלמיד
העברה לכיתה אחרת באופן קבוע על פי
החלטת המועצה הפדגוגית.

 .3מבחנים וטוהר בחינות
א .תלמיד שנעדר ממבחן בשל סיבה רפואית או
סיבה א .הפחתת נקודות מהבחינה של כל השותפים
מוצדקת אחרת יכול להיבחן במועד ב' שיקבע מראש על
למהלך.
פי החלטת המורה.
ב .מבחנים יתקיימו על פי נהלי חוזר מנכ"ל ועל פי מספר ב .זימון התלמידים וההורים לבירור.
ג .פסילת הבחינה.
המבחנים המותר בכל שכבת גיל.
ג .יש לשמור על כללי טוהר הבחינות.

א.
 .4ציות להוראות צוות בית הספר
ב.
א .יש להתנהג באופן נאות ,על פי הכללים הנהוגים בבית ג.
הספר בשיעורים ,בהפסקות ובכל פעילות בית-ספרית .ד.
ב .על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי ,גם
אם ההוראות ניתנות ע"י מורה שאינו מלמד אותם ה.
באופן ישיר ,או איש צוות אחר מבית הספר ,ובכלל זה
מדריך של קרן קרב ,מורה מחליפה או ממלאת מקום.
ו.
ז.

קיום שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה
יידוע ההורים ואזהרה בכתב
דרישה להתנצלות והזמנת ההורים לשיחה
מניעת ההפסקה ו/או שימוש במתקני בית
הספר
העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר
)פחות מיום לימודים) בתיאום עם המורה
השעיה בתוך בית הספר על פי שיקול דעתה של
המנהלת.
ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות.

בית ספר ממלכתי יסודי ע"ש שז"ר ,רחובו ת
בשז"ר שומרים על סביבה מקיימת ועל הבריאות ,חיים באחריות!
שיתופיות כנתיב ללמידה ,העצמה אישית וחברתית

התנהגויות מצופות

טווח התגובה במקרה של הפרה

 .5איחורים ,היעדרויות ואיסור שוטטות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

על התלמיד להגיע לבית הספר עד השעה .08:00
על התלמיד להיכנס בזמן לכל השיעורים.
יש להיות נוכחים במהלך כל השעורים ולא לעזוב את
שטח בית הספר ללא קבלת אשור.
תלמיד לא ישוטט בתוך בית הספר במהלך יום
הלימודים ללא אישור.
יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים תיעשה
באישור בכתב ,לפי הנהלים הבית-ספריים שנקבעו
מראש.
נעדר תלמיד מבית הספר ינהג עם חזרתו כדלקמן:
 .1יביא אישור בכתב מההורים עם הסבר לסיבת
ההיעדרות.
 .2במקרה וסיבת ההיעדרות הינה רפואית והתלמיד
נעדר שלושה ימים או יותר ,יביא אישור כשירות
רפואי לחזרה ללימודים.
על כל תלמיד להשלים את החומר הנלמד בעת
היעדרותו.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

רישום האיחור  /ההיעדרות ומעקב במערכת
הניהול הבית ספרית.
שיחת ברור של המורה  /המחנכת.
יידוע ההורים.
הזמנת הורים לשיחה עם מחנכת הכיתה.
השלמת החומר הלימודי.
עירוב מנהלת ויועצת.
ביקור בית.
ביטוי בתעודה בסעיף נוכחות .
דיווח לגורמים חוץ -בית ספריים כגון :הפיקוח
הכולל ,הייעוץ הבכיר ,פקיד סעד ,הרשות
המקומית וקצין ביקור סדיר במחלקת החינוך
של עיריית רחובות.

ח .על פי נהלי משרד החינוך חל איסור על נסיעה
לחו"ל בזמן ימי הלימוד של בית הספר.
במידה ויש צורך בכך יש לפנות למשרד
החינוך לשם קבלת אישור.
 .6שמירה על רכוש בית הספר והסביבה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

התלמידים ישמרו על רכוש וציוד בית הספר ועל א.
הציוד האישי של הצוות והתלמידים האחרים.
ב.
יש לשמור על הזכות לפרטיות ואין לחטט בתיקים ג.
ובחפצים אישיים.
ל"אמנה
בהתאם
,
נקייה
סביבה
יש לשמור על
ד.
הסביבה.
איכות
על
לשמירה
הירוקה"
ה.
פגיעה ברכוש בית הספר או ברכוש של תלמיד אחר
תחשב כמעשה אלימות ,ותטופל כאירוע אלימות.
פגע תלמיד ברכוש בית הספר או ברכוש של תלמיד
אחר ,יידרש התלמיד לפצות בתשלום או בשווה ערך
לתשלום את בית הספר או את התלמיד האחר בגין
הנזק שנגרם.

שיחת ברור של המורה  /המחנכת.
יידוע ההורים.
עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש
והסביבה.
ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות.
הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום על
ההורים.

בית ספר ממלכתי יסודי ע"ש שז"ר ,רחובו ת
בשז"ר שומרים על סביבה מקיימת ועל הבריאות ,חיים באחריות!
שיתופיות כנתיב ללמידה ,העצמה אישית וחברתית

התנהגויות מצופות

טווח התגובה במקרה של הפרה

 .7שימוש במתקני בית הספר בהפסקות
א .חובה להישמע להוראות הצוות החינוכי לגבי מערכת א.
חלוקת השימוש בחצר ובמתקני בית הספר
בהפסקות.
ב.
ג.
ב .אין להביא לבית הספר כדורים קשיחים (טניס ,פינג ד.
פונג ,כדור שבויים ,כדורגל ,כדורסל) ,גלגיליות,
קלפים ,וציוד אלקטרוני .ביום בו הכיתה רשאית
להשתמש במגרש הספורט בהפסקה ניתן להביא
כדורגל או כדורסל.

שיחת ברור של המורה  /המחנכת ואזהרה בעל-
פה.
מניעת הפסקה ו/או שימוש במתקני בית הספר
זימון הורים לשיחה עם המורה.
ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות.

 .8ארוחות וכיבוד באירועים וימי הולדת
א .שיחה עם המורה.
א .כל תלמיד יביא עימו לבית הספר ארוחת בריאות ב .ביטוי בתעודה בסעיף קידום בריאות.
ובקבוק מים (מומלץ להביא פירות וירקות) לפי
הצורך ובהתאם למערכת השעות.
ב .האכילה תתקיים במתחם הכיתה בלבד.
ג .כיבוד בימי הולדת ובאירועים מיוחדים:
עוגה אחת בלבד עבור ילדי אותו החודש.
יש להקפיד על כיבוד ללא גורמים אלרגניים,
כפי שפורסם.
מגשי פירות העונה ומגשי ירקות על פי בחירת הילד
החוגג .חל איסור על שימוש בשיפודים מחשש
לפגיעה.
לחוגגים בחודשים מאי ויוני בלבד ניתנת הבחירה
להחליף את העוגה בארטיק לכל ילד .
לא יאושר שום ממתק או דבר מתיקה אחר מלבד
העוגה או הארטיקים בעונה.
אסורה שתיה מתוקה או מוגזת .

בית ספר ממלכתי יסודי ע"ש שז"ר ,רחובו ת
בשז"ר שומרים על סביבה מקיימת ועל הבריאות ,חיים באחריות!
שיתופיות כנתיב ללמידה ,העצמה אישית וחברתית

התנהגויות מצופות

טווח התגובה במקרה של הפרה

 .9הגבלת השימוש בטלפונים ניידים  ,אמצעים
טכנולוגיים ומוגנות ברשת
טלפונים ניידים ואמצעים טכנולוגיים :
א .חל אסור מוחלט להשתמש בטכנולוגיה אישית בכלל א .הפקדת המכשיר /הציוד במזכירות בית הספר
או בחדר המנהלת.
ובטלפון נייד בפרט במהלך יום הלימודים ,אלא
באישור הצוות החינוכי.
ב .יידוע  /זימון הורים לשיחה.
ב .יש להשאיר את המכשיר סגור בתיק.
ג .בכל מקרה של הבאת המכשיר ,בית הספר אינו
אחראי לנזק שייגרם לו ,לאבדנו או לגנבתו.

שמירה על מוגנות ברשת:
חל איסור מוחלט על:
•צילום /הקלטה בזמן שיעור
•פגיעה מילולית /הפצת שמועה
•חרם מתמשך ,הפצת תכנים מביכים ,איום וכל התנהגות
פוגענית.
•פרסום משפיל המתמקד במיניות ללא הסכמה.
•פרסום תצלום או סרטון בעלי אופי מיני.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ברור פרטי האירוע תוך שמירה על פרטיות
המעורבים .
הסרת המידע הפוגעני.
דווח לגורמים רלוונטיים( .פיקוח ,רשות,
פקידת סעד /משטרה ,עובדת סוציאלית  ,הורי
בית הספר)
ביטוי בתעודה.
הרחקת התלמיד הפוגע ל 4-2-ימים על פי
שיקול דעת של הצוות החינוכי.
כאשר מדובר בפגיעה ממושכת ברשת הדיווח
לעו"ס לחוק הנוער או הגשת תלונה למשטרה
הם על פי שיקול דעתו של המנהל .

בית ספר ממלכתי יסודי ע"ש שז"ר ,רחובו ת
בשז"ר שומרים על סביבה מקיימת ועל הבריאות ,חיים באחריות!
שיתופיות כנתיב ללמידה ,העצמה אישית וחברתית

התנהגויות מצופות

טווח התגובה במקרה של הפרה

 .10חל איסור מוחלט על שימוש באלימות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

אלימות פיזית :בעיטה ,נשיכה ,דחיפה ,צביטה,
סטירה ,פגיעה באמצעות חפץ ,יריקה ,חניקה ,טריקת
דלת.
אלימות מילולית :התגרויות ,מילות גנאי ,קללות,
איומים.
חרם ,הסתה ופגיעה בעל-פה ובאמצעות האינטרנט
או מכשירים ניידים.
הצקות ,השפלה ומעשה בריונות.
גניבה וחיטוט ברכוש אחרים.
התחצפויות ואלימות כלפי צוות בית הספר.
הטרדה  /פגיעה מינית.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

▪

לאחר עצירת האירוע והבירור:
שיחה עם התלמיד/התלמידים  ,אזהרה וידוע
ההורים.
הזמנת ההורים ואזהרה לפני הרחקה.
יידוע ההורים והרחקה מהכיתה
לשעה/שעתיים/יום שלם על פי שיקול הצוות
החינוכי
הרחקה מיום לימודים ליום עד יומיים בהתאם
לשיקול דעת המורה ומנהלת בית הספר.
כינוס ועדה בין מקצועית לקביעת דרכי טיפול
לאור ריבוי אירועים.
דיווח לגורמים חוץ -בית ספריים כגון :הפיקוח
הכולל ,הייעוץ הבכיר ,פקיד סעד והרשות
המקומית.
באירוע חריג דווח מידי ליו"ר נציגות הורים,
תוך שמירה על צנעת הפרט.
במקרה של אלימות פיזית כלפי איש צוות
ידווח המקרה מידית למפקחת בית הספר
והתגובה תינתן בהתאם להמלצותיה.

לידיעתכם ,בתקנון זה יתכנו שינויים בכפוף לחוזר מנכ"ל.

חתימת התלמיד ______________

חתימת ההורים______________ :

