תקנון בית ספר הממלכתי – קהילתי "להבים"
אקלים חינוכי מתייחס בעיקר למערכת היחסים ולאווירה בין באי המוסד החינוכי תוך שיתוף פעולה
להשגת איזון בין ההיבטים הארגוניים ,האישיים והמערכתיים בבית הספר.
לאקלים מייטבי קיימת השפעה על הישגים לימודיים וחברתיים.
תקנון ביה"ס כולל אוסף של חוקים המגדירים את ההתנהגויות הראויות.
מטרת התקנון היא :
 .1לקבוע נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים שיבהירו את הזכויות והחובות של כל הנוטלים חלק בתהליך
החינוכי.
 .2התקנון יוצר שפה אחידה בין תלמידים -מורים -הורים ,מפתח מחויבות ומציב גבולות ברורים
המוסכמים על כל באי בית ספר  ,במשך כל שעות השהייה בבית הספר.

ההתנהגויות המצופות
 .1התנהגות :
ציות להוראות של צוות בית הספר :
על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי
ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.

תגובות ופעולות
 שיחה עם התלמיד ,אזהרה בע"פ והתנצלות התלמיד.
 מניעת זמן ההפסקה.
 העברה לכיתה מקבילה ומכתב אזהרה.
 הערת משמעת ,התנצלות בכתב ובע"פ.
 הזמנת ההורים לשיחה.
 השעיה מבית הספר במקרים חמורים וכאשר האירוע חוזר על
עצמו.
 במקרים חוזרים  -ביטוי בתעודה :הורדת ציון/הערה בסעיף
"התנהגות".
במקרים של אלימות מילולית ופיזית כלפי איש צוות חינוכי -השעיה
מידית לטווח שבין יום אחד עד ארבעה ימים ,ע"י מנהלת בית הספר.


 .2הבאת הציוד הדרוש וביצוע המטלות שניתנו
ע"י המורה.



 3הופעה ולבוש :
 בימים א' – ה'  -תלבושת אחידה.
 ביום ו' -לבוש חופשי צנוע ,ללא חולצות בטן ,גופיות
וקבקבים.
 בימי החורף – אימוניות עם סמל בית הספר חובה.
 חל איסור על צביעת שיער.
 .4נוכחות ועמידה בזמנים :
 יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור
מיד בתום ההפסקה.
 היציאה מהשיעור ללא אישור המורה אסורה
בהחלט.
 חל איסור חמור לשוטט בחצר ביה"ס .
 .5כיבוד הרכוש הפרטי של הזולת
 אין לגעת או להשתמש ברכוש הזולת ,ללא
קבלת רשות ממנו..
 יש לשמור על זכות לפרטיות ואין לחטט בתיקים או
בחפצים אישיים.
.6היעדרויות :
 יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב
את שטח הכיתה ובית הספר ללא קבלת אישור.
 כל יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים,
מחייבת ליווי מבוגר.
 .7אין להשתמש באלימות פיזית-.אלימות פיזית הינה ,כל
פגיעה גופנית בזדון ושלא בזדון.

 .8אין להשתמש באלימות מילולית בשטח בית
הספר ובאמצעות האינטרנט:
 העלבה.
 חרם.
 הפצת שמועות.

אי הכנת ש"ב שלוש פעמיים -יידוע ההורים בכתב /הזמנת
ההורים לשיחה.
לשיקול דעת המורה ,ניתן יהיה להשאיר תלמיד להשלמת
שיעורים בזמן הפסקה אחת  /בזמן שיעור ספורט/בזמן פעילות
אחרת.

ילד המגיע ללא תלבושת ,לא יוכל להיכנס למגרש הכדורגל.
 קיום שיחת אזהרה עם התלמיד.
 דיווח להורים.
 במקרים חוזרים-ביטוי בתעודה  :הורדת ציון בסעיף "תלבושת".







תלמיד מאחר יגיע לרישום במזכירות ביהס. .
לאחר שלושה איחורים – יידוע ההורים בכתב.
מחנכת הכיתה תזמן שיחה עם ההורים .
ילדים המאחרים תדיר בין השיעורים יבצעו מטלות בהפסקה
במקרים חריגים -יועבר הנושא לטיפול קצינת ביקור סדיר.



החזרת הרכוש בשלמותו ,או תשלום שווה ערך עבורו ,ע"י התלמיד
המשחית.
שיחת משמעת ,אזהרה כתובה ויידוע ההורים.



על תלמיד הנעדר משעור/מביה"ס להשלים את החומר.

אפס סובלנות לאלימות (עפ"י חוזר מנכ"ל)
 שיחת בירור -הילד יכתוב תיעוד אירוע ואיך היה נוהג אחרת +
הערת משמעת ראשונה וחתימת ההורים.
 הילד יכתוב תיעוד האירוע ואיך היה נוהג אחרת  +הערת
משמעת שנייה וחתימת ההורים  +שיחה עם ההורים  +הגשת
עבודה בנושא "אלימות וסכנותיה".
 הערת משמעת שלישית  +השעיה +מתן עבודה להגשה ביום
**
חזרת התלמיד המושעה לבית הספר.
במקרה של אלימות פיזית חמורה – השעיה מיידית לטווח
שבין יום עד ארבעה ימים  +מתן עבודה להגשה ביום חזרת
התלמיד המושעה לבית הספר




בירור  +מכתב התנצלות.
מניעת יציאה להפסקה ויידוע ההורים.
בפעם השלישית -הערת משמעת על אלימות מילולית +
במקרים חוזרים  -השעיה על פי שיקול דעת הצוות
הבינמקצועי .יידוע ההורים ומתן עבודה להגשה ביום חזרת
התלמיד המושעה.

ההתנהגויות המצופות
 .9שימוש בטכנולוגיה אישית:
* טלפון נייד ,מצלמות" ,אייפדים" וכו' :כל שימוש בטכנולוגיה
אישית -אסורה בהחלט!!!
*במהלך פעילות מחוץ לבית הספר -ייעשה השימוש בהתאם
להוראות הצוות.
*חל איסור על תלמיד לצלם את חברו ולהעלות את התצלום
לרשת.
*חל איסור על פגיעה מקוונת :פגיעה מילולית ,חרם ,העלאת
תכנים מביכים ומבזים לרבות צילומים או הקלטות.



 10התנהגות במהלך ההפסקה:
 היציאה להפסקה  -רק לאחר השמע הצלצול
ובאישור המורה בכיתה.
 יש לפנות למורה התורן בכל הבעיה המתעוררת
במהלך ההפסקה.
 חשוב לנצל את זמן ההפסקה ביעילות ( שתיה ,ביקור
בשירותים וכ"ו).
אין להביא משחקים  /אביזרים מסוכנים וחפצים יקרי
ערך.
 .11התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית
ספריות:
 ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית
ספריות  -היא חלק מתוכנית החובה של ביה"ס ,
ומחייבת התנהגות ראויה ומכבדת.

 .12שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר:
 יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת.
 יש לשמור על רכוש בית הספר.
 יש לעטוף את ספרי הלימוד ולהחזירם נקיים
ושלמים.
 .13עלייה לגג (טיפוס על עצים ,גדרות).

 .14כניסת הורים לבית הספר.
בהתאם לחוזר בית הספר שנשלח להורים" .נהלי כניסת
הורים לביה"ס".

תגובות ופעולות
מומלץ לא להביא מכשירים ניידים לבית הספר .בית הספר אינו
אחראי במקרה של אובדן או נזק.
 בכניסה לביה"ס יש לכבות את המכשיר הנייד (ללא רטט)
ולהפעילו בתום יום הלימודים.
 תלמיד שישתמש במכשיר הנייד במהלך יום הלימודים /
בהפסקה -המכשיר יועבר להשגחת הצוות החינוכי ויוחזר
בסוף היום לאחר שיחה עם הורי התלמיד.
 התנהגות בריונית ברשת תדווח לגורמי טיפול ואכיפה
(פקידת סעד ומשרד החינוך) יידוע הורים.
 תערך שיחה עם התלמיד על ידי המורה .תיעוד האירועים
בתיק התלמיד.
 משחקים/אביזרים מסוכנים יוחרמו ע"י צוות ביה"ס ויוחזרו
בתום יום הלימודים או לידי ההורים ,עפ"י שיקול הדעת של
צוות ביה"ס.
 באירועים חוזרים – מניעת הפסקה ויידוע ההורים.
 הזמנת ההורים לשיחה.
 במקרים חמורים המסכנים את התלמיד וסביבתו תתקיים
ועדה בינמקצועית בנוכחות ההורים.





קיום שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל פה.
במקרה הצורך – הרחקה של התלמיד מן הפעילות.
ידוע ההורים  /הזמנת ההורים לשיחה.
דרישה לביצוע משימה הקשורה בנושא.
במקרים חוזרים – ביטוי בתעודה בסעיף "התנהגות".

במקרה של התנהגות בלתי נאותה בטיולים ובכל פעילות
חוץ בית ספרית :
 התניית השתתפות בטיול  /סיור עתידי בליווי מבוגר.
 מניעת השתתפות בטיול  /סיור עתידיים
 שיחה ואזהרה
 תשלום עבור הרכוש שהושחת.
 עבודות יזומות כגון :ניקיון שולחנות הכיתה .סידור הכיתה /
ניקיון החצר.
 ספר שיושחת או אבד (כולל ספרי ספריה) -ההורים ישלמו
עבור עלות הספר.
חל איסור מוחלט בנושא ,הן בשעות הלימודים והן לאחר שעות
הלימוד.
ההורים והמורים ישוחחו בנדון עם התלמידים.




כניסת הורים לבית הספר תותר בתיאום מראש עם אחד
מחברי הצוות החינוכי.
השומר יאשר כניסת הורים מוזמנים בלבד.
על ההורים לעבור דרך מזכירות בית הספר להמתין
למורה/לתלמיד במזכירות.

 .15כניסה לחדר מורים.
הכניסה לחדר מורים מותרת לצוות החינוכי בלבד.
תלמיד שנתקל בבעיה יפנה למורה התורנית.
נהלי התנהגות בימים גשומים:
אין לצאת מהמבנה בהפסקה ,כאשר יורד גשם .אין לשחק בשלוליות.

