תקנון בית הספר התיכון ולדורף בהרדוף
מטרת התקנון להגדיר את זכויות וחובות התלמיד המהוות בסיס לעבודה חינוכית פורייה
ומהנה ,ולעזור למורים ולתלמידים לקיים בבית הספר אוירה של רצינות ,כבוד ואחריות.
כבוד לזולת
שמירת כבודו של כל אדם היא ערך בסיסי בחיינו .על התלמיד לשמור על כבוד חבריו ומוריו.
• לאלימות לסוגיה ,פיסית ומילולית אין מקום בביה"ס ובהסעות.
• תלמיד הנוהג באלימות יורחק מביה"ס עד לברור בנוכחות ההורים.
כבוד לרכוש וטיפוחו
רכוש ביה"ס נועד לשרת את התלמידים והמורים.
• שמירה על הרכוש וטיפוחו מאפשרים את קיום הלימודים בסביבה אסתטית ונעימה.
• תלמיד אשר יפגע ברכוש ישא באחריות לתיקונו או יממן את החלפתו.
קבוץ הרדוף
קבוץ הרדוף מארח את בית הספר בתחומו.
• על התלמידים לכבד את פרטיות תושבי הרדוף ואת רכושם.
• תלמיד אשר יפגע ברכוש הקבוץ ישא באחריות לתיקונו או יממן את החלפתו.
לבוש
הופעה נקייה ומסודרת עוזרת לשמירה על אווירת לימודים רצינית.
• התלמידים יבואו לבית הספר בלבוש נקי ,שלם ,מסודר ובמנעלים .באירועים יש להגיע בחולצה
לבנה.
• בגדי ספורט מלאים הם תנאי להשתתפות בשעורי ספורט ומשחקים.
• לסדנאות יש להגיע בלבוש מתאים לעבודה בסדנא ובנעליים סגורות.
• תלמיד שיגיע לבית הספר בלבוש שאינו הולם ,יוזהר ויוחזר לביתו באחריות הוריו.
עישון
העישון מפריע לסביבה ומזיק לבריאות.
• ביה"ס הוא מקום ציבורי ,העישון אסור בתחום ביה"ס ובסביבתו.
• תלמיד אשר יעשן בביה"ס יוזהר ויורחק.
נוכחות בשעורים
נוכחות מלאה של התלמידים בשעורים והגעה בזמן חשובים ליצירת תהליך לימודי מסודר.
• השעורים יתחילו במועד הנקוב במערכת השעות )ללא צלצול פעמון(.
• הגעה לשיעור בזמן הינה באחריות התלמיד.
• תלמיד אשר נאלץ לאחר או להעדר יודיע על כך ישירות למורה השיעור ויקבל את אישורו.
• היעדרות מיום לימודים תאושר מראש על ידי המחנך.
• תלמיד המאחר או נעדר משעור ידאג להשלמת החומר ולהצגתו בפני המורה.
היעדרות מורה
• במקרה והמורה מאחר מעל  5דקות ,יפנה נציג הכתה לחדר המורים או למזכירות ביה"ס ויודיע
על כך.
• במקרה ואין מחליף למורה ,יישארו התלמידים בסביבת הכתה ,בצורה מסודרת ושקטה.
התנהגות בשיעור
התנהגות נאותה ותרבותית בכתה מהווה בסיס לאווירת הלימודים בבית הספר.

•
•

אכילה ,לעיסת מסטיק וקימה ללא רשות מפריעים למהלך השיעור.
הפרעה חוזרת תגרור צעדים משמעתיים.

מחברות וכלי כתיבה
העבודה במחברת ,בצורה נקייה ,מסודרת ואומנותית ,מהווה חלק חשוב בתהליך הלימוד.
• בתחילת כל תקופה יגדיר המורה את דרישותיו לגבי המחברות וכלי הכתיבה.
• על התלמיד לעמוד בדרישותיו של כל מורה ומורה.
• מחברות ועבודות כתובות יוגשו במועד בצורה נאה ,מסודרת וקריאה.
• מחברת או עבודה שלא תענה על הכללים לא תיבדק.
ניקיון
ניקיון הכיתות הסדנאות והשטחים שביניהם חיוני לאווירת לימודים נעימה.
• התלמידים יהיו אחראים על ניקיון בית הספר.
• המורה והתלמידים יקבעו רשימת תורנים לכל השנה.
• תורני הסדנאות ייקבעו על ידי מורי המקצוע.
• התורנים ידאגו במשך השבוע לניקיון וטיפוח הכיתה וסביבתה.
• תורן שלא ימלא את משימתו יידרש לתורנות נוספת.
הגעה וחזרה מבית הספר
• הגעה לבית הספר תהיה בהסעה מאורגנת או בדרך אחרת בידיעת ובאחריות ההורים.
• יציאה מבית הספר תעשה אך ורק בהסעה מאורגנת.
• חל איסור מוחלט על נסיעה בטרמפים.
חדר מורים
חדר המורים הוא חדר עבודה ומנוחה של מורי בית הספר.
• כניסת תלמידים לחדר המורים תהיה לפי הזמנת המורה.
• כל כניסה לחדר המורים תעשה ברשות ,בצורה מנומסת ותרבותית.
• השימוש בטלפון יהיה במקרי חרום בלבד.
לקיחת אחריות
• על התלמידים והוריהם לקרוא בעיון את התקנון ולהבין את תוכנו.
• יש להקפיד על מילוי כל התקנות.
• תלמיד שיחרוג מקיום התקנון ישא בתוצאות למעשיו.
• חריגה תרשם בגיליון האישי על ידי המחנך ותובא לידיעת ההורים.
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