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"החינוך הוא הדרך ,האדם  -הוא המטרה" א.ד .גורדון

המחלקה לחינוך חברתי ערכי

הורים יקרים ,קהילה יקרה!
אנו שמחים לחדש עמכם את הקשר ,שנה"ל בפתח וכולנו מלאי מרץ.
המערכת הקהילתית הרב תחומית הינה בית חם למשתתפים ורואה בכם שותפים לדרך שמטרתה איכות חיים טובה
ומשמעותית ,המאפשרת לכל אחד ובכל גיל להביא לידי ביטוי את כישוריו ,במסגרת סביבת פעילות חברתית ,מעשירה ומהנה.
בית הספר "גורדון" ,בשיתוף המערכת הקהילתית הרב תחומית ,מממש את חזון ההשקעה בחינוך לאורך כל שעות היום ומעניק
מענה קהילתי ,חברתי ותרבותי לתלמידי בית הספר ולתושבי השכונה.
צוות המערכת הקהילתית עושה כל שביכולתו על מנת להביא לקהילת "גורדון" את הטוב ביותר ,תוך השקעה רבה ,חשיבה
מתמדת ורצון להשתפר כל הזמן.
אנו מציעים לתלמידי בית הספר לקחת חלק במועדונית ,בחוגים השונים ובמגוון הפעילויות במהלך השנה ,אשר מונחים ע"י
מדריכים מיומנים ומקצועיים -מטעם עיריית חיפה ,ואלו מהווים כר לביטוי עצמי לכל ילד/ה ,מעודדים ומנחים את הילדים לקחת
אחריות ,להנהיג ולהוביל את הקהילה לסדר יום חדש.
בהמשך ,מוגשת לכם טבלת החוגים לשנה"ל תשע"ט.
חוגים אלו נבחרו לאור תהליך למידה משותף עם הקהילה אשר סייע לנו בבחירה -לשמר את הקיים והטוב ולהרחיב את ההיצע
לתחומים נוספים ,תוך שימת דגש על מצוינות ערכית וחברתית בכל תחומי הפעילות .
אתם ההורים שותפים מלאים לדרך ולעשייה המגוונת ובעיקר שותפים להצלחתה של המערכת הקהילתית.
בטוחה אני כי יחד אתכם ,נמשיך להוביל ,להתפתח ולהתקדם.

בברכה ,טלי שמילה
מרכזת המערכת הקהילתית הרב תחומית
מוזמנים לחפש אותנו בדף הפייסבוק
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הצטרפות ילד מותנית באישור הורים .חתימה על ספח ההסכמה.
בשל חודש ספטמבר ,אשר מרובה בחגים ,כל חוג יפתח בהתאם להתארגנותו.
פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים ,שנקבע ע"י כל מדריך.
כל תלמיד זכאי להשתתף בשיעור הניסיון ,השיעור הראשון – של החוג.
שיעור ניסיון ייחשב כשיעור מן המניין.
התשלום יתבצע בתחילת הפעילות -ישירות למדריך ,או למרכזת המערכת ,ב 01-המחאות דחויות.
את התשלום לחוג יש להסדיר כבר במפגש השני בכדי לאפשר השתתפות התלמיד.
בכל חוג ההתחייבות היא ל 4מפגשים בחודש .או  -8במידה והחוג מתקיים פעמיים בשבוע.
יציאה להופעות ,התנדבות ,טורנירים ,הקלטות ,מפגשי הורים -הם חלק ממערך המפגשים.
חודש שבו יש פחות מ 4מפגשים ,השיעורים יושלמו בימי החופשות ובתאום עם המדריך ומרכזת המערכת.
לא יוחזרו שיעורים בגין היעדרות המשתתף ,למעט היעדרות מסיבות רפואיות (שבועיים לפחות) ובצרוף אישור רפואי מתאים.
ביטול השתתפות בחוג מחייב תשלום עד תום החודש .הודעה על ביטול יש למסור בכתב למדריך.
יתכנו שינויים בימי החוג והשעות על פי הצורך העולה מהשטח.
בחגים ובימי זיכרון לא מתקיימת פעילות .אלא אם כן נמסר אחרת.
המערכת הקהילתית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת החוגים.
ההשתתפות בחוגים מותנה בהתנהגות לפי כללי בית הספר.
המערכת הקהילתית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של משתתף שלא ינהג על פי כללים אלו.

