בס"ד

"ביל"ו"
רעננה
בית-חינוך ממלכתי-דתי

בית חינוך ביל"ו כחלק ממשפחת החמ"ד מחנך להשקפת עולם תורנית המקיים אורח
חיים דתי וכל הבאים בשערי בית הספר יכבדו אורח חיים זה.
בית חינוך ביל"ו יהווה בית עבור כל הבאים בשעריו ,סביבה חינוכית ,נעימה ,חמה ותומכת.
מקום של שייכות ,ביטחון ומוגנות המהווים מרחב להתפתחות וקידום.
כבוד האדם
-

נכבד איש את רעהו ונמנע מאלימות מילולית ופיזית .ננהג בסבלנות ובסובלנות אחד כלפי השני.

-

נשתמש בדרכי נועם ונפתור בעיות בדרכים מוסכמות ,נמנע בכל מקרה מהתנהגות אלימה.

נוכחות בבית הספר ובכתות
-

נגיע לבית החינוך בין השעה ) 7:30-7:55הכניסה לבית החינוך תותר מהשעה  7:30ואילך(

-

בהישמע הצלצול נכנסים לכתה וממתינים למורה במקום.

-

ההפסקה נועדה למשחקים ,שתייה ושירותים .בזמן השיעור כל התלמידים נשארים בכתה ואינם
יוצאים לכל פעילות ללא רשות המורה.

-

היציאה להפסקות תעשה בנחת מן הכתה לחצר .תלמידים המשחקים במגרש יקפידו על התורנות
שנקבעה בכתות.

-

תלמידים שברשותם "לוקר" יארגנו את הציוד הנדרש לפני תחילת יום הלימודים ובעת הצורך
בהפסקה בלבד.

-

יציאה משטח ביה"ס לפני השעה  12.45מותנית בליווי הורים ,יידוע מחנכת הכתה ביציאת התלמיד
וציון הקרבה המשפחתית של המלווה הלוקח את התלמיד.

-

תלמיד הנעדר עד שלושה ימים ,יביא אישור מההורים .מעל שלושה ימים יביא אישור רפואי.

הופעה ותלבושת
-

יש להגיע בתלבושת אחידה לבית הספר לאורך כל השנה.

-

בנים – חבישת כיפה ולבישת ציצית לאורך כל היום.

-

בנות – חצאית עד הברך.

-

הקפד/י על תספורת הולמת )חל איסור על צביעת שיער(

-

אין להגיע לבית החינוך בכפכפים

-

בימי שישי ,ראשי חודשים ,וימי זיכרון נגיע בחולצה לבנה.

-

בשיעורי ספורט  :בנים – מכנסי ספורט קצרים או ארוכים ונעלי ספורט
בנות – במכנסיים עד מתחת לברך ונעלי ספורט
תלבושת הספורט תוחלף בתוך אולם הספורט ובתום השיעור תלבשנה הבנות את החצאיות באולם.

רכוש – רכוש בית הספר הוא גם שלך להנאתך ,שמור עליו.
-

נשמור על רכוש התלמידים ובית הספר.

-

נשמור על ניקיון הכתות ,המסדרונות והשירותים.

-

נקפיד לכבות אור ומזגן בסוף יום הלימודים.

-

נכבד עבודות שנעשו ע"י תלמידי בית הספר ולא נזיק להם.

-

פלאפונים יהיו כבויים בתוך הילקוט עד סוף היום) .הורים מוזמנים להשאיר הודעות דחופות
במזכירות.

חדר מחשבים
-

העבודה בחדר המחשבים/מדעים רק בנוכחות מורה.

-

השימוש במדפסת ובסורק רק באישור המורה.

-

אין להכניס מזון ומשקה.

ספריה
-

זכותך להחליף ספרים בספריה על-פי זמנים קבועים.

-

עבודה בספריה תהיה רק בנוכחות מורה או בת שרות לאומי.

-

הקפד/י על הסדר והשקט בזמן הלמידה

-

אין להוציא ספרים ללא רשות.

-

אין להכניס מזון ומשקה.

תגובות על הפרת כללי ההתנהגות והמשמעת
 .1בכל מקרה של הפרת אי אילו מהכללים המפורטים בתקנון ינקטו צעדים מידיים בהתאם לחומרת
המעשה על-פי שיקול דעת של המחנכת וההנהלה וכפוף לכללי בית החינוך ,הנוהל העירוני ולהנחיית
חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך.
 .2דרכי התגובה כוללים :אזהרה בע"פ ובכתב ,הערת התנהגות בתיק האישי ,מניעת הנאה ,הזמנת
הורים לשיחה ,חיוב בעלויות נזק שנגרם ,הרחקה משיעור ,השעיה לתקופה מסוימת.
 .3תלמיד שלא יקיים את חובותיו לא יזכה בזכויותיו.
בברכה
מיקי אדלר
מנהלת בית החינוך

