נושא

נושא

התנהגות מצופה
רכוש וציוד בית ה פר נועדו לשרת את
התלמידימ.
התלמיד ידאג לשמור על ניקיונו ותקינותו של
רכוש ביה״ .
התלמיד ידאג לשמור על פרי הלימוד
התלמיד ידאג לשמור על קישוט קירות
בית ה פר.
התלמיד ידאג לשמור על ניקיונ השירותימ,
חצר ביה״ וה פרייה.

התנהגות מצופה
אינ להביא חפצי ערכ לבית ה פר .ביה״ לא יישא
באחריות להעלמות או גרימת נזק לחפצימ אישיימ.

הגעה בזמנ לשיעור
על התלמיד להגיע לשיעור מיד בתומ ההפ קה.

דרכי אכיפה
במידה וקיימת השחתת רכוש הורי של התלמיד
יחויבו בהוצאות התיקונ/הרכישה.

נושא

בטיחות
התנהגות מצופה
חל אי ור מוחלט על טיפו לגגות ,טיפו על
עצימ וגדרות בשטח ביה״ הנ בשעות הלימודימ
והנ בשעות אחה״צ.

נושא

נושא

הפסקת אוכל
התנהגות מצופה
יש לשלוח עמ התלמידימ כריכימ ובקבוקי מימ
מידי יומ.
אינ להביא חטיפימ ,ממתקימ או שתייה מתוקה
לביה״ .
נושא

שימוש במכשירים סלולריים
התנהגות מצופה
אינ להשתמש במכשירימ לולריימ במהלכ יומ
הלימודימ .המכשיר כבוי בתיק לאורכ כל
יומ הלימודימ .ביה״ אינו אחראי במקרה של
אובדנ המכשיר.
דרכי אכיפה
במידה והתלמיד עשה שימוש בטלפונ במהלכ יומ
הלימודימ:
המכשיר יילקח למנהלת בית ה פר ויוחזר רק
ב ופ יומ הלימודימ.
במידה והדבר חוזר על עצמו המכשיר יוחזר רק
להורי התלמיד.

עמידה בלוחות זמנים
התנהגות מצופה
היעדרויות
אינ לשלוח תלמיד חולה לבית ה פר!
היעדרות של עד  3ימימ מחייבת אישור בכתב
של ההורימ
היעדרות של  3ימימ ומעלה מחייבת
אישור רפואי.
במהלכ יומ הלימודימ על התלמיד להיות נוכח
בכל השיעורימ ולא לעזוב את שטח הכיתה
ובה״ ללא אישור.
כל יציאה של תלמיד באמצע יומ לימודימ
מחייבת ליווי מבוגר אחראי.
איחורימ
המאחר מפריע לכיתה וללומדימ על כנ יש
להימנע מאיחורימ .על התלמיד המאחר להצדיק
את איחורו על ידי אישור הורימ/רופא.
על התלמיד להגיע לבית ה פר בזמנ.
יומ הלימודימ מתחיל ב 8:05 -ומ תיימ על פי
המערכת ,חובה להגיע  10דקות לפני תחילת
יומ הלימודימ.
דרכי אכיפה
תלמיד שיצבור  4איחורימ ומעלה במהלכ מחצית,
)גמ אמ מוצדקימ( ,ישלח דיווח להורימ.
במידה והאיחורימ ימשכו ,על הנהלת בית ה פר
חלה חובת דיווח לקצינת ביקור דיר של

דרכי אכיפה
תלמיד שיצבור  3איחורימ לשיעור במהלכ
מחצית:
שלילת יציאה להפ קות ו/או כל עונש חינוכי
ראוי אחר.
ישלח דיווח להורימ.
במידה והאיחורימ ימשכו ירד ציונ בהתנהגות
בתעודה.

תקנון

״גורדון״

שמירה על רכוש בית הספר

הבאת חפצי ערך

מחלקת החינוכ ברשות ,והעניינ יועבר לטיפולה.
יש להפ יק כל פעילות מיד עמ הישמע הצלצול
ולהגיע לכיתה.

HAIFA

בית-ספר

״החינוך הוא הדרך ,האדם -הוא המטרה״
א.ד.גורדונ

נושא

שהייה במסדרונות ובחצרות
בזמן ההפסקות
תנהגות מצופה
בזמנ ההפ קות הכיתות תהינה נעולות
התלמיד יוכל לשחק במ דרות במשחקי
קופ א באחריות מורה תורנית.
התלמיד ישחק במגרשימ תוכ שמירה על ימי
חלוקת המגרשימ.
בימימ גשומימ התלמידימ יוכלו להישאר
בכיתות בהשגחת נציגי מועצת תלמידימ
ומורימ תורנימ.
נושא

כניסת הורים לשטח בית הספר
הורימ אינמ מורשימ להיכנ לשטח ביה״
במהלכ יומ הלימודימ ,כני ת ההורימ לביה״
תתאפשר רק לאחר תאומ מראש עמ המורה או
מנהלת ביה״ .

אצלנו בבית ספר ״גורדון״ כולנו:
מתייח ימ בכבוד ו ובלנות לזולת.
נמנעימ מאלימות פי ית ומילולית.
נשמעימ ל מכות.
לוקחימ אחריות אישית על הלמידה.
מאפשרימ למידה באווירה נעימה.
שומרימ על רכוש וציוד בית ה פר
ועל ניקיונו.

התנהגות בכיתה
ובבית הספר
נושא

נמנעים מאלימות פיזית/מילולית
התנהגות מצופה
התלמיד לא ישתמש באלימות פיזית ומילולית
לכל אדמ באשר הוא )חבר ,צוות ביה״ ועוד.(...
במקרה של אי הבנה יש לנ ות לפתור את הבעיה
באמצעות שיחה/גישור ,במקרה ולא מ תדרימ יש
לפנות לעזרת מבוגר.
דרכי אכיפה
כל מקרה של אלימות ו/או הפרעה במהלכ יומ
הלימודימ יטופל באופנ הבא:
שיחת ברור בה יהיה נוכח מבוגר והילדימ
המעורבימ.
האירוע יתועד באופנ מפורט וישמר בתיקו
האישי של התלמיד.
דיווח טלפוני או כתוב להורימ על ידי המורה
המעורב.
במקרה חמור של אלימות -השעיית התלמיד
ליומ אחד.
ענישה תיקבע בהתאמ לחומרת האירוע על פי
שיקול דעת הצוות החינוכי ובכפופ לחוזר
מנכ״ל.

סמכות
נושא

להיות תלמיד
נושא

מתייחסים בכבוד וסובלנות לזולת

שעורי בית והבאת ציוד

התנהגות מצופה
תלמיד בית ה פר יפנה בנימו ובאופנ מכבד לכל
בעלי התפקידימ בביה״
)דיבור מכובד= התוכנ והדרכ(
התלמיד יציית להוראות בעל התפקיד.

התנהגות מצופה
התלמיד אחראי על הכנת שעורי הבית
והבאת הציוד הדרוש.

דרכי אכיפה
במקרה שלא יעשה כנ:
בפעמ הראשונה:
א .התנצלות
ב .שיחת בירור עמ הגורמ שעמו התגלתה
המחלוקת ובמידת הצורכ המחנכת תעורב
ויידוע ההורימ.
בפעמ השנייה:
הזמנת הורימ בהתאמ לשיקול דעת המורה
ועבודה חינוכית לתלמיד.
בפעמ השלישית:
התלמיד יושעה והצוות החינוכי ישקול את
השתתפותו בפעילות חוצ בית פרית.
)במידה והצוות יחליט על השתתפותו הדבר
יותנה בליווי ההורימ(.

נושא

פנייה לסמכות
התנהגות מצופה
אופנ הפנייה לאדמ במקרה של בעיה:
בזמנ בעיה התלמיד יפנה אל בעל התפקיד שאיתו
המחלוקת ורק לאחר מכנ יפנה למחנכת.
דרכי אכיפה
אמ התלמיד עקפ מכות ופנה לגורמ אחר,
התלמיד יופנה לאדמ שעימו המחלוקת.

נהלים

דרכי אכיפה
במקרה של אי הכנת שעורי בית:
פעמ ראשונה :תיעוד אצל המורה והשלמת
המשימות
פעמ שנייה :תיעוד ,השלמת המשימות ויידוע
ההורימ ,במקרימ של אי הכנת שעורי בית
ועבודות בתדירות גבוהה יורד ציונ ב עיפ
״יח למקצוע״.
תלמיד שלא יגיע לשיעורי פורט וטכנולוגיה עמ
הביגוד המתאימ לא זכאי להשתתפ בשיעורימ
מפאת בטיחות.

נושא

הופעה הולמת בתלבושת אחידה
התנהגות מצופה
התלמיד יגיע לבית ה פר בהופעה הולמת
ובתלבושת אחידה:
חולצה עמ שרוול קצר או ארוכ הנושאת את
מל בית ה פר בכל הצבעימ.
ביומ ו׳ -תלבושת חופשית .אינ להגיע בגופיות
ובחולצת בטנ ,על החולצה לעבור את קו
המכנ יימ.
חורפ :ווצ׳ר עמ מל בית ה פר או ווצ׳ר
חלק )מתחת חולצה עמ מל(
בערבי חג יש להגיע בחולצה לבנה עמ מל
ביה״ או חלקה.
יש להגיע במכנ יימ ארוכימ או קצרימ/חצאיות
עד הברכיימ בצבעימ חלקימ
עגילימ צמודימ לאוזנ.
יש להופיע בתפורת הולמת ,בעלי שיער ארוכ
יא פו את שערמ.
אינ לצבוע שיער בכל צבע.
אינ למרוח לק על הציפורניימ
בימי הקיצ ניתנ להגיע נעולימ ב נדלימ
עמ רצועה וגרת מאחור.
)אינ להגיע בכפכפימ /נדלי ימ(
דרכי אכיפה
תלמיד שיגיע לבית ה פר לא על פי כללי התקנונ
הוריו יוזמנו להביא תלבושת התואמת לתקנונ.
נושא

מחשבים בכיתה )זמן הפסקה(
התנהגות מצופה
בזמנ ההפ קה ייא ר שימוש במחשבימ
הכיתתיימ .בהפ קות חורפ השימוש באישור
בעל תפקיד )חבר מועצת תלמידימ(.
דרכי אכיפה
הקפדה על נעילת הכיתות בזמנ ההפ קה.

