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תקנון בית הספר תיכון שקד
מטרת התקנון היא להגדיר את זכויות וחובות התלמידים המהוות בסיס לעבודה חינוכית פוריה ומהנה ולעזור
למורים ולתלמידים לקיים בבית הספר אווירה של רצינות ,כבוד ואחריות.

כבוד לבני אדם:
בבסיס כל פעילויות בית הספר עומד יחס של כבוד לבני אדם ,והוא גם הדבר המהותי ביותר בתקנון .כל הקשורים
בבית הספר :מורים ,הורים ותלמידים ,באים אליו מתוך רצון טוב ובמטרה לגדול ולהתפתח ,ולשם כך אנו מחויבים
ליצור אווירה של כבוד הדדי ,אכפתיות ורצון טוב.
לפעולות הפוגעות במטרה הזאת ,כגון אלימות פיזית או מילולית ,אין מקום בבית הספר .אם יתרחשו אירועים
פוגעניים מן הסוג הזה הם יטופלו במלוא החומרה.

בית הספר עצמו:
בית הספר שלנו נבנה בעמל רב ובמאמץ של תלמידים ,הורים ומורים ,הוא אינו מובן מאליו .אנחנו מכבדים את
העובדה הזאת על ידי שמירה וטיפוח מתמידים של המבנה עצמו ושל הציוד הלימודי שבתוכו.
 גרימת נזק לציוד או למבנה מחייבת את תיקונו או תשלום על החלפתו. -יש לשמור על ניקיון בית הספר ולהשתתף בתורנויות הניקיון.

מכללת אורנים:
מכללת אורנים הזמינה אותנו להקים ולקיים בשטחה את התיכון ,אנחנו מעריכים זאת מאד ומוקירים לה תודה
עמוקה .חשוב מאד לכבד את ציוד המכללה ,ואת מוריה ,תלמידיה ועובדיה.
 אין להיכנס למבנים ,לחדרים או כיתות שאינם בשימוש בית הספר. יש לשמור על הניקיון בשטח המכללה. בעת שימוש במתקני המכללה ,כגון ספריה ,מעבדה וקפיטריה יש להקפיד מאד על התנהגות ראויה ומתחשבת. -במידה וייגרם נזק למבנה או לציוד של המכללה על הפוגע יהיה לתקן את הנזק או לשלם עליו .

ת"ד  ,1377קריית-טבעון 36000
462200
mail: tichonshaked@gmail.com
site:

סמל מוסד

web www.shakedwaldorf.org.il

Oranim College , Kiryat –Tivon 36000 ISRAEL
טל ,Phone: 04 6042738 :פקס:
Fax: 15349534426

עמותת שקד לקידום החינוך והתרבות ברוח האנתרופוסופיה ( ע"ר ) מ.ע.

580157600

לימודים:
הלימוד הוא לב הפעילות של בית הספר ,הוא צריך להיות מעניין ,מהנה ,רציני ומעמיק .בשביל שכך יהיה ,כולנו
צריכים ליצור אווירה לימודית מתאימה ,המתבטאת בעמידה במספר עקרונות יסוד:
 בזמן השיעורים יש :ללמוד ,להקשיב ,לא להפריע. בזמן השיעור מכשירי הפלאפון צריכים להיות מכובים ובתוך התיק .מכשיר שימצא על ידי המורה מחוץ לתיקבמהלך השיעור יוחרם ויוחזר במועד מאוחר יותר.
 יש להגיע בזמן לשיעורים :ההגעה לשיעור בזמן היא באחריותו של התלמיד בלבד. תלמיד המאחר לשיעורים יאלץ להגיע מוקדם יותר לבית הספר או להישאר לאחר סיום שעות הלימודים .במידהוהאיחורים יימשכו יינקטו צעדים נוספים.
 יש להגיע ולהשתתף בכל השיעורים .תלמיד שאינו יכול להגיע לשיעור צריך להודיע על כך לפני השיעור למורה אולמחנך הכיתה .ההיעדרות מחייבת את התלמיד להשלים את החומר שנלמד בהיעדרו ולהציגו עם שובו לכיתה.
 יש להביא את הציוד הנדרש :כל מורה יגדיר את המחברות ,הספרים וכלי הכתיבה אותם מוטל על התלמיד להביאלשיעור .עמידה בדרישה זאת היא הכרחית להשתתפות בשיעור.
 ספרי הלימוד הם רכוש בית הספר ,התלמידים מתבקשים לשמור עליהם ולהחזירם בסוף השנה .תלמיד שלא יחזירספרים יחויב בתשלום.

מטלות לימודיות:
 יש להקפיד על ביצוע רציני וטוב של כל המטלות הלימודיות .אי עמידה במטלה לימודית תגרור צעדים משמעתיים. מחברות התקופה צריכות לעמוד בסטנדרט בית ספרי של השקעה ,אסתטיקה ואיכות .מחברת שלא תעמודבדרישות הללו לא תתקבל.
 יש להגיש את מחברות התקופה בזמן. אי הגשה של מחברת תקופה או הגשת מחברת תקופה שאינה עומדת בדרישות בית הספר משמעותה אי-עמידהבדרישות התקופה.
 תלמיד שלא יעבור שתי תקופות ,או שלא יעמוד בדרישות מקצוע שבועי ,יוזמן לשיחת בירור עם ההורים. תלמיד שלא יעבור שלוש תקופות  /מקצועות שבועיים יעלה לוועדה שתבדוק את התאמתו להמשך לימודים בביתהספר.
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הופעה ולבוש בבית הספר:
הלבוש הינו חלק מהאווירה הבית ספרית ומצורת ההתנהלות הראויה בתוכו:
 אין להגיע בחולצות קרועות\גזורות שאינן מכסות את הגוף. אסורה ההגעה עם גופיות או חולצות בטן. אין להגיע לבית ספר עם מכנסונים (האורך הראוי הוא אמצע הירך) יש להגיע לבית ספר עם נעליים סנדלים או כפכפים. בימים בהם מתקיימים שיעורי ספורט יש להגיע עם תלבושת ספורט מלאה ,הכוללת נעלי ומכנסי ספורט שעומדיםבקוד הלבוש שצויין (לא גופיה ולא מכנסון וזה נכון לשני המינים).

פלאפון בבית הספר:
חל איסור על שימוש בפלאפונים במהלך שיעורים.
מידי שנה התופעה הולכת וצובעת את הסביבה החברתית והתקשורת הבינאישית בבית הספר במרחב ההפסקות.
הרצון העמוק שלנו שלא יהיו פלאפונים כתחליף למפגש חברתי ולתחם אותם למינימום הנדרש.
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