התנהלות בחיי שגרה – תשפ"ג
תלמידה יקרה,
אנו שואפים שביה"ס יהווה עבורך מקום בו תוכלי לרכוש ערכים יהודיים וחברתיים לצד ידע והשכלה כללית.
חשוב לנו שכל באי ביה"ס יחושו בו בטוחים ומוגנים ולכן נפעל יחד לשם השגת מטרה זו .צוות ביה"ס ישקיע
מאמצים ומשאבים למען קידום המטרות הרוחניות ,הלימודיות והחברתיות המשותפות שלנו .יחד נדאג לכך
שביה"ס יהווה עבור תלמידותיו מקום למפגש חברתי מצמיח ,מקום שמאפשר הזדמנות לביטוי אישי ורגשי,
מרחב בו ניתן לכל אחת "להאיר את המדהימה שהיא".
כתלמידה בבית הספר חשוב שתפנימי את רוח בית הספר ותנהגי בהתאם למצופה ממך ,כמפורט להלן:
דרך ארץ קדמה לתורה -בין אדם לחברו:
 .1דרך ארץ וכבוד הזולת ,הן זכות וחובה .יש להקפיד על שיח מכבד גם כלפי חברות ותלמידות צעירות ממך.
 .2בבית ספרנו לא תתאפשר התנהגות אלימה כלפי אף אדם ובשום צורה.
 .3יש לשמור על רכוש בית הספר ,ועל מראה נקי ומסודר בכל רחבי בית הספר ובפרט בכיתתך בכל עת.
התאמה לרוח בית הספר  -קוד לבוש
 .1הופעתך בבית הספר בתלבושת מלאה הכוללת:
חולצה עם סמל בית הספר .סוודר חלק (לא ז'קט ג'ינס) ,ללא כיתוביות /הדפסים או קרעים ,תחת הסוודר-
חולצת תלבושת .חצאית ארוכה בצבע כהה (שחור/כחול .לא ג'ינס) ,גרביים ונעליים סגורות.
 .2הציפורניים תהיינה גזורות .אסורה בנייה/הדבקת ציפורנים( .בכיתות ז-ט ,אין למרוח לק כלל .בכיתות י-ב
תותר מריחת לק בגוון ורוד בהיר או לבן ,באופן אחיד)
 .3יש להקפיד על שיער אסוף.
 .4מותרת ענידת זוג עגילים אחד בלבד על תנוך האוזן.
 .5יש להגיע בלבוש ההולם את 'רוח בית הספר' גם באירועים הנערכים מחוץ לשעות הלימודים (ערבי הורים,
שבת מחנה ,טיולים ,מפגשי כיתה וכו')
 .6למבחני בגרות יש להופיע בתלבושת מלאה.
 .7אביזרי אופנה אסורים( .רסטות ,כובעים ,בנדנות וכדו')
הרגלי למידה
 .1הכניסה לשיעור בזמן הישמע הצלצול .אין לצאת ללא אישור המורה לשום צורך.
 .2יש להקפיד על הבאת ציוד מלא ,מעורבת בלמידה והגשת משימות.
 .3עליך לשמור על אווירה רגועה המאפשרת למידה לטובת כלל התלמידות.
 .4מבחנים יערכו על פי לוח מבחנים קבוע מראש .מחובתך להיות מעודכנת.
 .5אין להשתמש במכשיר נייד ,לשום צורך ברחבי ביה"ס ,החל מרגע הכניסה בשער ועד ליציאה ממנו.
תתאפשר הפקדת המכשיר במזכירות למשך היום .טלפון שימצא בשימוש ,יופקד עד למחרת היום.
 .6למען שלומכן ובריאותכן ,יש להתקין על המכשירים הניידים מערכת לסינון תכנים.
 .7כל פעילות בית ספרית ,גם אם אינה פורמאלית ,מחייבת נוכחות מלאה( .למעט טיולים שנתיים)

