תלמידים והורים יקרים,
לקראת שנת הלימודים תשע"ח אנו מברכים אתכם בברכת שנת לימודים מוצלחת.
אנו שמחים לשתף כי במהלך השנה הקרובה ,יתקיימו פגישות בנושא אורחות חיים בחטיבה
העליונה בהשתתפות נציגי המועצות ,מורים ,הורים ותלמידים .בפגישות אלו נערוך חשיבה מחדש
בנושא אורחות החיים הרצויות לכלל באי בית הספר .צפי סיום העבודה בנושא הזה הוא לקראת
היציאה לחופשת הפסח .הורים ותלמידים המעוניינים להשתתף בפגישות אלו מוזמנים לפנות
במייל אל שולי שוהם.shulim@kdror.co.il ,

עם תחילת שנת הלימודים ברצוננו לחדד מספר נהלים אשר יאפשרו לכולנו סביבת לימודים נעימה
ומכבדת :התקנון המלא נמצא באתר "דרור" www.kdror.co.il
 .1קוד לבוש -בחטיבה העליונה קיים קוד לבוש המחייב את התלמידים החל מיום
הלימודים הראשון .קוד הלבוש כולל :בקיץ -חולצה חלקה עם סמל בית ספר מודפס (לא
סיכה ,לא מדבקה) ומכנסיים בגובה הברך .אין להגיע בחולצות בטן או חולצות גזורות.
בחורף -חולצה ומיזע חלקים עם סמל בית ספר מודפס (לא סיכה ,לא מדבקה) .על
התלמיד להיות לבוש בתלבושת בית הספר גם בהפסקות ובכל האירועים החברתיים.
נוהל מפורט נמצא באתר בית הספר.
תלמיד אשר יגיע ללא קוד לבוש ,לא יורשה להשתתף בשיעורים וירשמו לו חיסור
ותלבושת.
 .2נוהל יציאה מבית הספר -על התלמידים להיות בבית הספר לפי מערכת השעות שלהם.
אין יציאה בשעות חלון או בביטולי שיעור .אישורי יציאה קבועים לתלמידי שכבת י"ב
יונפקו רק לאחר חגי תשרי.
תלמיד אשר יפר נוהל זה ,יגיע לבית הספר ביום שישי בין השעות .12:15 – 08:45
 .3נוהל מעבר כיתות ומגמות -מעברי כיתות ומקצועות בחירה יתבצעו החל מ22.10.2017 -
בלבד .מועד נוסף למעברים מעין אלו הוא בסיום המחצית הראשונה.
 .4פטור רפואי משיעורי חינוך גופני -פטור משיעורי חינוך גופני ינתן רק בכפוף לאישור
רופא מומחה (לא רופא משפחה) .יש להעביר את הפטור הרפואי למורה לחינוך גופני וגם
למתאמת השכבה.
לקראת יציאה לטיול שנתי ,תישקל יציאתו של התלמיד הפטור ע"י ועדה בית ספרית.
 .5הפרות משמעת ,היעדרות משיעורי חינוך ומפעילויות בית ספריות -תלמיד אשר יפר את
כללי בית הספר יגיע בימי שישי לבית הספר בין השעות  12:15 – 08:45ותישקל
השתתפותו בטיול שנתי ובמסע לפולין .כמו כן ,התלמיד לא יהיה זכאי לתעודת הצטיינות
או להשתתפות במשלחות ייצוגיות של בית הספר.
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 .6שקלול הציונים ומועדי ב' -כפי שנקבע בסילבוס של כל דיסיפלינה ,מועדי ב' יתקיימו
בימי שישי במהלך השנה.
אנו מאמינים כי שמירה על אורחות החיים מצד כל באי בית הספר ,תסייע בידינו ליצור ולאפשר
אקלים לימודי  ,חברתי ובין אישי מיטבי ,עשייה חינוכית משמעותית ערכית ורלוונטית לחיי
התלמיד.
בברכת שנת לימודים פוריה,
קרן אדרי

אודי ג'רמון

ענת פינקלשטיין

לירון בכר

מנהלת חטיבה
עליונה

מקשר שכבת י'

מקשרת שכבת
י"א

מקשרת שכבת י"ב
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