תקנון בית הספר
שנת הלימודים תשע"ה
תקנון בית הספר מפרט את כללי ההתנהגות המחייבים על פי תקנות
משרד החינוך ועל פי הנהלת בית הספר וצוות המורים .הכללים גובשו
בשיתוף נציגי המורים ,מועצת התלמידים וועד ההורים.
ערכי כבוד האדם ושמירה על הסביבה הינם הבסיס
לכללים המופיעים בתקנון.
שמירה על כללים אלה תאפשר לכל התלמידות והתלמידים לשהות
בבית הספר בבטחה ,להתחנך וללמוד בצורה טובה באקלים תומך
ומעודד.

" כשיש סדר לא צריך חוקים  ....כשלא מתלוננים מתגלה המהות"
לאו-צה מתוך ספר הטאו הסיני

מי האיש החפץ חיים ,אוהב ימים לראות טוב.
נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה
סור מרע ,עשה טוב בקש שלום ורדפהו.
תהילים ל"ד 31-31
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תקנון מקוצר ללא נספחים:
נספחים( :במשוב ובאתר בית הספר)
כללי התנהגות בטיולים וימי שדה (של"ח)
נוהל שימוש והתנהגות בספריה
ציונים :מבנה ההערכה וצורת חישוב
נוהלי בחינות מתכונת ובגרות
קריטריונים להצטיינות אקדמית וחברתית

נספח 1
נספח 2
נספח 3
נספח 4
נספח 5

התקנון המלא באתר בית הספר ,כתובת אתר בית הספרhttp://ironi-h.org.il :

תלבושת והופעה בבית הספר:












יש להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה (חולצה או סווצ'רט עם סמל עירוני ה')  ,נקייה
מסודרת ולא גזורה .בתקופת החורף ניתן להצמיד סיכת סמל ביה"ס לסריג חלק.
בתקופת הקיץ יש להגיע עם חולצת בית ספר כשהסמל מוטבע עליה.
אין לבוא לבית הספר בגופיות ,בחולצות בטן ובחולצות חשופות.
בחודשי הקיץ אפשר להגיע במכנסים קצרים( ,אין לבוא בלבוש קצר מידי וחושפני).
אין לבוא בחצאיות מיני  ,החצאיות יגיעו עד הברך.
אין לבוא במכנסי טייץ בהירים\שקופים וחשופים.
אין לבוא בקבקבי ים או בנעלי בית.
בראש חודש עברי – תלבושת חופשית (חולצה ללא סמל בלבד ,לא חושפני ולא קפקפים)
בערבי חג ובאירועים וטקסים – יש לבוא בחולצה לבנה.
בטיולים ,ימי שדה וגיחות תלבושת חופשית (השינוי הוא רק לגבי חולצה\סריג ללא סמל).
בסיור לימודי ובימי הלימוד בטכניון חובה להגיע בתלבושת.
תלבושת בית ספר חובה בתקופת תגבורים ובחינות בגרות.

התנהגות בזמן השיעור ,בהפסקות ובהסעות
התנהגות בזמן השיעור








על התלמידים והתלמידות להיכנס לכיתה במועד.
עם תחילת השיעור ימצאו על השולחן כל פרטי הציוד הנדרשים לשיעור.
אין לדבר בזמן השיעור ללא רשות .יש לשמור על תרבות הדיבור.
אין לאכול או ללעוס מסטיק בזמן השיעור.
ניתן להצטייד בבקבוק מים קטן לשימוש אישי.
חל איסור על יציאה מהשיעור ללא אישור המורה.
כל שימוש בטלפון נייד במהלך השיעור ובזמן בחינות  ,אסור בהחלט .אלא אם ניתנה
הוראה אחרת מהמורה בשיעור .יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור
וכבוי .אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה .צילום בזמן שיעור או הקלטה,
באמצעות הטלפון הנייד אסורים בהחלט.
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שימוש במחשב במהלך השיעור מותר באישור המחנך/מרכז השכבה בלבד .אין לגלוש
באינטרנט בזמן השיעור .יש להישמע להוראות המורה לגבי מועדי השימוש במחשב.

התנהגות בהפסקות
במהלך ההפסקות התלמידות והתלמידים ישהו בכיתות ,במסדרונות ,בקפיטריה
ובחצר ביה"ס:
 oיש לציית להוראות התורנים ומדריכי המוגנות.
 oאין להתכופף מעבר למעקות ולחלונות.
 oיש לשמור על פרטיות של כל תלמיד ותלמידה בשירותים ולהקפיד להיכנס לשירותים
המופרדים ( בנים  /בנות ) בלבד.
 oמשחקי כדור מותרים אך ורק בחצר ביה"ס.
 oיש לשמור על ניקיון הכיתות ,המסדרונות וחצר ביה"ס ועל שלמות הציוד הכללי והפרטי.
 oאלימות מכל סוג שהוא ,פסולה ואסורה בהחלט בשיעור בהפסקות ובכל מקום.
 oצילום ללא קבלת אישור של המצולם ,או שימוש לרעה בתצלומי תלמידים או מורים
אסורים בהחלט והדבר ייחשב כאירוע אלימות חמור ,שחלה עליו חובת דיווח על פי חוק,
והוא יטופל בהתאם.
 oיציאה מבית הספר לשיעורי חינוך גופני או לכל פעילות אחרת תעשה רק כקבוצה אחרי
בדיקת נוכחות ובליווי מבוגר.
התנהגות בהסעות:






יש להישמע להוראות התורנים ומדריכי המוגנות בתחנת האוטובוס ,אסור להתפרץ אל
הכביש באופן המסכן חיים.
בכניסה לאוטובוס ,בזמן הנסיעה ובירידה ממנו אין לדחוף.
יש לשמור על תקינות וניקיון האוטובוס.
במהלך הנסיעה יש להישמע להוראות הנהג ולשמור על התנהגות מכובדת.
התנהגות חריגה בהסעות תטופל בחומרה ,לרבות השעיה מביה"ס.

העישון ברחבי בית הספר אסור בהחלט .אין להביא סיגריות ,גפרורים ,ומציתים לבית
הספר ,במידה ויובאו יוחרמו ויועברו להנהלה .צעדי משמעת וענישה חינוכית ינקטו כנגד
תלמידים שייתפסו מעשנים .אסור להביא לבית הספר ואסור לשתות משקאות אנרגיה.
הכנסת אלכוהול או סמים או השימוש בהם בבית הספר ,אסורים בהחלט.

מעורבות באלימות  ,אלכוהול ,סמים ,גניבה או השחתת רכוש ידווחו מיד
למשטרה ויטופלו על-ידי חוקרי הנוער בנוסף לטיפול המשמעתי של הצוות
החינוכי .אירועים אלו ידווחו למשרד החינוך ויכנסו לתיק האישי של התלמיד.

סדרי נוכחות :חיסורים ,איחורים
סדרי נוכחות:
 הנוכחות בשיעורים היא הבסיס לתהליך הלמידה ולכן הינה חובה ,היעדרות מצטברת
תביא להורדה בציון במקצוע( .פירוט בסעיף ציונים באתר בית הספר)
 כל שיעור הינו יחידה נפרדת ויחושב במניין ההיעדרויות בנפרד.
 היעדרות משיעור או מיום לימודים או מיום פעילות מחייבת השלמת חומר הלימודים.
 היציאה מבית הספר בשעות הלימודים אסורה למעט מקרים חריגים (פרוט בהמשך).
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נוכחות חלקית ביום הלימודים:
 נאלץ תלמיד לעזוב את בית הספר במהלך יום הלימודים ,עליו לקבל אישור בכתב ממנהלת
החטיבה ,או מרכזת השכבה ,או היועצת אחרי שיחה טלפונית עם הוריו ולהציגו בפני השומר
בשער .יציאת תלמיד מבית הספר ללא רשות אסורה.
 על פי חוזר מנכ"ל נ"ה" 8/אין להיעדר מהלימודים בשל נסיעות לחו"ל או בשל
אירועים משפחתיים וחברתיים בארץ .במקרים חריגים ניתן לפנות בבקשה
מנומקת אל מנהלת המחוז ,אך בכל מקרה אין להיעדר מבית הספר לפני קבלת
ההיתר ".הפניה למנהלת המחוז תיעשה לפחות שלושה שבועות מראש ,דרך
מרכזת השכבה .ראה סעיף מבחנים.
 אין לצאת מהכיתה בזמן השיעור אלא במקרים מיוחדים ובאישור המורה.


איחור לשיעור נרשם על-ידי המורה ,איחור של  31דקות או יותר ,נרשם כחיסור לא מוצדק.

היעדרות בימי בחינות וציונים:
 הגעה ביום המבחן רק לשעת המבחן תוך הפסד שיעורי הבוקר  ,מפחיתה  31נקודות
מציון המבחן .אלא אם כן ההיעדרות מוצדקת ומאושרת.
 תלמיד/ה חולה ביום מבחן מחויב/ת להביא אישור הורים .בכל מקרה יש אפשרות ל
 2מועדי ב' בסמסטר בלבד ,פרט למקרים חריגים.

טוהר

הבחינות
אנו מצפים מכל התלמידים לכתוב מבחן ,בוחן או עבודה ביושר .במקרה של העתקה
הציון במבדק יהיה  . 1–11התלמיד לא יורשה לכתוב מבחן זה במועד ב' (מועד
מיוחד) .יישלח מכתב להורים .ציון התלמיד בהתנהגות במקצוע יורד בציון אחד.
דיבור בזמן מבחן ,מפחית  31נקודות מהציון.

הצדקת היעדרויות:
 oאחריות התלמיד/ה וההורים לבדוק את היעדרויות במשוב.
 oמחנך יעדכן את התלמיד/ה וההורים בהצטברות היעדרויות פעמיים במחצית.
 oהיעדרויות מוצדקות מותנות באישור מראש :זימון לצה"ל ,טסט מעשי בנהיגה ומבחן תיאוריה,
אבחונים ,משלחות בית ספר ,פעילות למען בית הספר וגיוסים לתנועות נוער ,באישור התנועה
וההורים ,פעמיים ברבעון .אישורים בגין היעדרויות אלו יימסרו למחנך.
 oהיעדרות בגין מחלה  ,תוצדק באישור רפואי\ הורים ,עד שבועיים מיום החזרה לבית הספר.
 oהיעדרות בגין אירועים משפחתיים ואבל ,מקרבה ראשונה יוצדקו באישור הורים .ויסומנו
כחיסור מוצדק במשוב.
 oלהיעדרות מפעילות בית ספרית מיוחדת (יום עיון ,סיור לימודי ,הצגה במהלך יום הלימודים
וכו') יישלח מכתב הביתה ותצורף על כך הערה בתעודה ,בנוסף תלמיד יידרש להגיש עבודה
להשלמת הידע.
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כרטיס תלמיד

בית הספר מנפיק כרטיס לתלמידות ולתלמידים בעת קבלתם לבית הספר.
חובה לשאת את הכרטיס בכניסה לבית הספר ולהציגו בפני השומר בשער ,או הנהג
בהסעה לפי דרישה.
במקרה של אובדן כרטיס תלמיד ,יש לפנות למזכירות הכספים ,לשלם
 11שקלים ולפנות עם הקבלה לאחראי על המחשבים לשם קבלת כרטיס חדש.

א.
ב.
ג.

תקשורת בית ספרית
על מנת לייעל את התקשורת ולסייע בשמירה על הסביבה נצמצם את השימוש בנייר .חוזרי בית
הספר (לוח מבחנים וכו') וחלק ניכר מחומר הלימוד (תרגילים ,מאמרים ,הנחייה לעבודות)
יימצאו באתר בית הספר ובתוכנת "משוב".
מומלץ להיעזר באתר בית הספר ובתוכנת "המשוב" באופן רצוף לקבלת המידע.
תלמידות ותלמידים שאין ברשותם מחשב יוכלו להיעזר במחשבי בית הספר לשם כך.
המתקשים בשימוש באינטרנט יפנו למחנך\ת לבקשת עזרה.
אתר בית הספר מציג תמונות של תלמידים בפעילות חברתית ,טיולים ,הצגות תיאטרון וכו'.
תלמידות ותלמידים המבקשים שתמונתם לא תופיע – יודיעו על כך למחנך/ת הכיתה בשבוע
הראשון ללימודים.

כתובת אתר בית הספרhttp://ironi-h.org.il :

שמירה על הסביבה:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

יש לשמור על הניקיון בבית הספר .השלכת פסולת תהיה לפחי האשפה בלבד.
הלמידה תתקיים אך ורק בכיתה נקייה ומסודרת.
בתום יום הלימודים חובה להרים את הכיסא.
אין להשחית ולחבל בכל צורה ברכוש בית הספר ו\או ברכוש הזולת.
אין לצייר ,לקשקש ולכתוב על קירות ,שולחנות ,כסאות ו\או ציוד אחר.
עפ"י הוראות מנכ"ל ,השחתת רכוש תוביל לנשיאה באחריות הכספית לכך.
האחריות על שמירת רכוש פרטי חלה על התלמיד/ה .לכן יש להימנע מהבאת
פריטים יקרי ערך וסכומי כסף גבוהים.
במהלך השנה ייטלו התלמידות והתלמידים חלק פעיל בניקיון בית הספר .תורני
הכיתה יבצע את המשימות המוטלות עליהם בהפסקות ובתום יום הלימודים.
אין לחלק או לתלות חומר פרסומי (כולל יחצון מסיבות) ללא אישור הנהלת בית הספר.
בחצר האקולוגית הוצבו פחי מחזור הקפידו למיין את האשפה.
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הערכה שוטפת (מבחנים ,בחנים ועבודות)
מבחנים









המבחנים נערכים על פי לוח המבחנים השכבתי שנקבע בתחילת כל מחצית ע"י מרכזי
השכבה בהתייעצות עם נציגי מועצת התלמידים .לוח זמנים זה יובא לידיעת התלמידות
והתלמידים בתחילת כל מחצית.
החומר למבחן יינתן עד  6ימים לפני המבחן.
המבחנים יוחזרו עד שבועיים ממועד קיומם .במקרים חריגים ולאחר קבלת אישור
מהנהלת ביה"ס יוכל המורה להחזיר המבחנים במועד מאוחר יותר.
יציאה לחופשה משפחתית (ביוזמת ההורים ובהודעה מראש ).והיעדרות ממבחן על פי
לוח המבחנים תאפשר היבחנות במועד ב'  ,עד  2מועדי ב' כפי שצויין בסעיף היעדרויות.
היעדרות ממועד א במבחן -בגלל מחלה -מחייבת אישור מרופא המעיד על המחלה .ללא
אישור זה לא אין אפשרות להיבחן במועד ב'
היעדרות מבחינה במועד א' ,ללא הצדקה ,אינה מאפשרת היבחנות במועד ב' והציון
בבחינה הוא .1
לא יתקיים בוחן ביום שבו מתקיים מבחן .לא יתקיימו מבחנים יום אחרי יום.
לא יתקיימו מבחנים או בחנים כעונש וללא הודעה מוקדמת.

בחט"ע בלבד:




ניתן לגשת למבחן במועד ב' רק פעמיים במחצית ,וזאת לאחר רישום אצל מרכזת
השכבה .אפשר לגשת למועד ב' אם ההיעדרות במועד א' הייתה מוצדקת.
מועד ב' מיועד להשלמת מבחן בגין חיסור מוצדק בלבד.
הכתיבה במבחן בעט כחול או שחור בלבד .לא ניתן לערער על ציון מבחן שנכתב בעיפרון.

בחנים:
.3
.2
.1
.1
.1
.6
.7

בוחן הינו מבדק שוטף בחומר הנלמד הכולל את שיעורי הבית – לאחר שהמורה בירר/ה
ששיעורי הבית הובנו.
הבוחן יהיה על חומר שנלמד בשלושה עד ארבעה שיעורים אחרונים.
כאשר מועד הבוחן לא היה ידוע מראש חובה לתת לתלמידים  1-31דקות לעבור על החומר.
לא יתקיימו יותר משני בחנים ביום לימודים אחד.
מורה יוכל/תוכל ליזום בוחן מיוחד לתלמידות ולתלמידים שחסרים לגביהם נתונים ,כדי
לאפשר הערכה הוגנת.
הבחנים יוחזרו עד שבועיים ממועד קיומם.
בוחן לא ישמש כעונש קולקטיבי.

סיוע לתלמידות ותלמידים המשתתפים בפעילות מיוחדת מטעם בית הספר:
בית הספר יסייע לתלמידות ולתלמידים המשתתפים בפעילות מיוחדת מטעם בית הספר
בתיאטרון ,חבורת זמר ,משלחות ,מש"צים ומועצות תלמידים.
האחריות לניהול הסיוע בידי מרכזי השכבה.
עבודות:
עבודות תוחזרנה כחודש לאחר הגשתן.
יש להגיש את העבודה ישירות למורה .המורה תסמן/יסמן שהעבודה הוגשה.
אם אבדה עבודה של תלמיד/ה ,לא יינתן ציון נכשל בעבודה .בעבודה שהמורה איבד/ה יהיה ציון
העבודה – .01
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תקנון חינוך גופני
על התלמידים להיות נוכחים בשעורים ולהשתתף באופן פעיל בתלבושת מלאה ובהתנהגות הולמת.

 .3תלבושת
בנים – מכנסי ספורט קצרים או מכנסי טרנינג ,בצבע כהה ואחיד ללא כפתורים ורוכסן.
חולצה עם סמל בית הספר ,לא גזורה ולא חולצת בטן.
נעלי ספורט תקניות ,עם שרוכים הדוקים וגרביים.
בחורף סווטשרט בצבע אחיד עם סמל בית הספר ,חובה חולצת בית ספר מתחת.
בנות – מכנסי טייץ או טרנינג ,בצבע כהה ואחיד ללא כפתורים ,רוכסן ואבזם.
בקיץ מותר מכנס עם גומי או שרוך צמוד שלא יהיה קצר יותר מאמצע הירך ,בצבע
כהה ואחיד.
חולצה עם סמל בית הספר ,לא גזורה ולא חולצת בטן.
נעלי ספורט תקניות ,עם שרוכים הדוקים וגרביים.
בחורף סווטשרט בצבע אחיד עם סמל בית הספר ,חובה חולצת בית ספר מתחת.
שיער אסוף.

 .2כללי התנהגות
-

אין להתאמן עם תכשיטים גדולים ,פירסינג או נזמים ,מותר עגילים צמודים לאוזן.

-

אין ללעוס מסטיק בשיעורים.

-

אין לעלות על מתקני ספורט או להיכנס לאולמות ספורט ללא נוכחות מורה לחינוך גופני.

-

אסור לאכול באולם או במגרש ספורט .מותרת שתיית מים בלבד.

-

ניידים כבויים בתיקים כולל גם אצל אותם תלמידים שאינם משתתפים בשיעורים.

-

אין לאחר לשיעורים ,כל שני איחורים יחשבו כחיסור אחד.

-

אין לפטפט או להפריע במהלך שיעורים.

-

אין לנהוג באלימות במהלך השיעורים.

 .1אישורים רפואיים והעדריות
-

כל תלמיד הנעדר משיעור ,חייב להביא למורה לחינוך גופני בתוך שבועיים אישור הצדקת
החיסור (הצדקה במשוב ע"י מחנך לא מגיע למורה לחינוך גופני!!).

-

בחטיבה העליונה (י'-יב') יש להשלים כל היעדרות בשיעורי השלמה שיתקיימו אחת
לחודש באולם הספורט בהפסקות (אין צורך להשלים היעדרות הנובעת מפעילות בית
ספרית).

-

בחטיבה העליונה (י' -יב') על תלמיד הנעדר בגלל מחלה (שמונה שעורים ומעלה) להגיש
עבודה בחינוך גופני ,היקף העבודה יקבע לפי זמן ההיעדרות.

-

תלמיד המביא אישור על פטור מכל פעילות בשיעורי חינוך גופני (ע"י רופא בלבד) חייב
להיות נוכח בשיעורים ויחויב בהגשת עבודה בכל מחצית לכדי לקבל ציון פטור במקצוע.
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 .1מרכיבי הציון
 71%נוכחות פעילה בשיעורים
 21%מבחנים
 31%התרשמות מורה

 .1נבחרות בית הספר /חוגים
צוות החינוך גופני מעודד השתתפות בפעילויות ספורט בשעות הפנאי ובייצוג בית הספר בנבחרות.
על פעילויות מסוימות יינתן בונוס בציון והצטיינות בספורט (מותנה בהתנהגות למופת בשיעורים).

הוראות בטיחות במעבדה:


כניסה למעבדה  -בנוכחות המורה בלבד.



הדרישות להופעה ותלבושת ,לבנות ולבנים כאחד:
 oמכנסיים ארוכים ,נעליים סגורות
 oשיער אסוף ,אין לענוד תליונים או צמידים



אין אוכלים או שותים במעבדה.



יש ללמוד את פרטי כללי הבטיחות ,כפי שהוצגו על ידי המורה ,וליישם אותם.



דחיפות ,תעלולים ומעשי קונדס  -אסורים בהחלט!



אין לגעת בציוד מעבדה ללא הוראה ורשות מהמורה.



על כל בעיה/תקלה במעבדה יש להודיע מיד למורה.

שנה טובה !
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