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ברוכים הבאים!
הורים ותלמידים יקרים,
אנו שמחים להזמינכם להירשם לשנת הלימודים הבאה לביה"ס האנתרופוסופי תיכון זומר
ברמת גן.
בערכה זו תמצאו את כל המידע והטפסים הדרושים לכם עבור תהליך ההרשמה.
נשמח לראותכם עימנו בשנה הבאה.
בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה,
צוות ההוראה
תיכון "זומר"

להשלמת הרישום יש לאגד את כל המסמכים שלהלן ולהעבירם
למשרדי התיכון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

טופס פרטים אישיים ותמונה עדכנית
שאלון להורים
שאלון לתלמיד/ה
תקנון בית הספר  -לחתום
טופס ויתור סודיות  -לחתום
תעודות כיתה ז' ו ח' * * -לצלם ולצרף
איבחון שונים – לצלם ולצרף
צילום תעודת זהות של ההורים כולל ספח ילדים  -לצרף

 לעולים לכיתה ט' יש לצרף תעודת מחצית כיתה ח' ותעודת סוף כיתה ז'.
 לעולים לכיתה י' יש לצרף תעודות מכיתה ט'.

בהצלחה
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תאריך הגשת ערכת רישום
שם משפחה_____________ :שם פרטי________________ :
תעודת זהות__________________________ :נ/ז_________

צרף תמונה

עולה לכיתה ____ ת .לידה __________________________
עולה חדש/ה כן/לא ,ת.עליה __________ ,ארץ מוצא___________
מסגרת חינוכית עכשווית_____________________________ :
טלפון נייד תלמיד/ה _________________________________ :
שפת דיבור ____________ :שפת דיבור משנית____________ :

הורה :1
שם פרטי :
שם משפחה:
ת .לידה:
ת.ז.

מספר אחים ____ קופ"ח ____________ מגבלה רפואית ________
הורה :2
שם פרטי:
שם משפחה:
ת .לידה:
ת.ז.

משלח יד:

משלח יד:

מצב משפחתי:

מצב משפחתי:

טלפון נייד:

טלפון נייד:

טלפון בבית:

טלפון בבית:

כתובת:

כתובת:

דוא"ל  :נא למלא בכתב יד ברור

דוא"ל  :נא למלא בכתב יד ברור

יש לצרף תעודות כיתה ז'  +ח' לערכה זו

4

שאלון להורים
תארו בכמה משפטים את בנכם \ בתכם.

מה עושה ילדכם לאחר שעות בית הספר?

תארו בכמה מילים את היחסים בינכם ובין ילדכם ואת היחסים שלו עם אחיו.

מדוע הייתם רוצים שבנכם/בתכם ילמד/תלמד בתיכון ולדורף?

5
האם אובחנו קשיים לימודיים \ התנהגותיים \ חברתיים\ בריאותיים?

אם כן ,ציינו את אופיים בכמה מילים ,וצרפו

אבחון ,במידה וקיים כזה.

באילו קשיים או אתגרים נתקל ילדכם במשך השנתיים האחרונות?

מהן הציפיות שלכם מתיכון זומר?

כיצד שמעתם על תיכון זומר?
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שאלון לתלמיד/ה
תאר\י את עצמך בכמה משפטים .אפשר להתייחס ללימודים ,תחביבים ,פעילויות בשעות הפנאי וכו'.

מה אהבת בביה"ס בו למדת? מה לא אהבת?

מדוע היית רוצה ללמוד בתיכון ולדורף? מהן הציפיות שלך מהלימודים בתיכון?

אילו שאלנו את חברייך לכיתה  -מה היו מספרים לנו עליך?

7
אילו שאלנו את מוריך – מה היו מספרים עליך?

מהן נקודות החוזק שלך?

מהן נקודות החולשה שלך?
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תקנון בית ספר תיכון ולדורף "זומר"
מטרת התקנון היא להגדיר את הזכויות והחובות של התלמיד/ה ,המהוות בסיס לפעילות פורייה ומהנה ,ולעזור
למורים/ות ולתלמידים/ות לקיים בבית הספר אווירה של רצינות ,כבוד ואחריות .אנו רואים בכל באי בית הספר,
מורים/ות ותלמידים/ות כאחד ,שותפים/ות ואחראים/ות ליצירת מרחב משותף של התפתחות אישית וחברתית.
כבוד לזולת
שמירת כבודו של כל אדם היא ערך בסיסי .על התלמיד/ה לשמור על כבוד חבריו ומוריו.
• אין מקום בביה"ס לאלימות פיסית ומילולית מכל סוג שהוא.
• תלמיד/ה הנוהג/ת באלימות יורחק מבית הספר עד לבירור בנוכחות הוריו.
כבוד לרכוש
רכוש ביה"ס נועד לשרת את התלמידים/ות והמורים/ות.
• שמירה על הרכוש וטיפוחו מאפשרים את קיום הלימודים בסביבה אסתטית ונעימה.
• תלמיד/ה אשר יפגע ברכוש יישא באחריות לתיקונו או יממן את החלפתו.
לבוש
שמירה על קוד הופעה מסודרת תומכת בשמירה על אווירת לימודים רצינית.
• התלמידים/ות יבואו לבית הספר בלבוש נקי ,שלם ומסודר.
• לסדנאות יש לבוא בלבוש מתאים לעבודה ובנעליים סגורות.
• לשיעורי ספורט יש לבוא בלבוש ונעליים המתאימים לפעילות גופנית.
• תלמיד/ה שתבוא לביה"ס בלבוש שאינו הולם ,יוזהר ויוחזר לביתו באחריות הוריו.
נוכחות בשיעורים
נוכחות מלאה של התלמידים/ות בשיעורים והגעה בזמן חשובים ליצירת תהליך לימודי מסודר.
• השיעורים יתחילו במועד הנקוב במערכת השעות (ללא צלצול פעמון).
• הגעה לשיעור בזמן הינה באחריות התלמיד/ה.
• תלמיד/ה אשר נאלץ לאחר או להיעדר משיעור יודיע על כך ישירות למחנך/כת הכיתה מבעוד מועד
ויקבל את אישורו/ה.
• היעדרות מיום לימודים תאושר מראש על ידי המחנך/כת.
• תלמיד/ה המאחר או נעדר משיעור ידאג להשלמת החומר בעצמו ולהצגתו בפני המורה.
מחברות וכלי כתיבה
• העבודה במחברת בצורה נקייה ואומנותית מהווה חלק חשוב בתהליך הלימוד.
• בתחילת כל תקופה יגדיר המורה את דרישותיו לגבי המחברת וכלי הכתיבה.
על התלמיד לעמוד בדרישותיו של כל מורה.
ניקיון
ניקיון הכיתות ,הסדנאות והשטחים שביניהם חיוני לאווירת לימודים נעימה.
• התלמידים יהיו אחראים על ניקיון סביבת הלמידה שלהם.
• המורה והתלמידים יקבעו רשימת תורנים לכל השנה.
• תורני סדנאות ייקבעו על ידי מורי המקצוע.
• התורנים ידאגו לניקיון וטיפוח הכיתה וסביבתה.
טיולים ופעילויות מחוץ לשעות הלימודים
הלימודים בתיכון אינם מתרחשים אך ורק בישיבה בכיתות הלימוד .חלק משמעותי מהם נעשה
גם דרך טיולים ופעילויות חוץ-לימודיות כמו קורסים וסדנאות ,פעילויות התנדבות ,ביקורים
במוזיאונים וכו'.
ההשתתפות בפעילויות אלו הינה חובה!
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תקנון בית ספר תיכון ולדורף "זומר"
בתיכון זומר ברמת גן אין שימוש בטלפונים ניידים בזמן הלימודים.
המטרה היא יצירת מרחב שבו יוכלו התלמידים/ות ליהנות מחופש ליצור קשרים חברתיים בינאישיים פנים אל פנים
וחופש ללמוד ללא הסחות דעת חיצוניות.
לצורך כך יאספו הטלפונים מכל תלמידי ותלמידות הכיתה בכל יום בבוקר עם כניסתם לשיעור הראשון ויוחזרו בסוף יום
הלימודים .הטלפונים יאוחסנו במזכירות בית הספר בארון נעול.

•
•
•

התלמיד וההורים יסייעו ככל יכולתם לפעילויות שצוינו להלן
על התלמיד להתחייב לנוכחות בכל הפעילויות החוץ-לימודיות.
אם יש קושי להשתתף בפעילות מסוימת ,יש לדווח על כך למחנך הכיתה ולקבל את אישורו.

פעילות לאור תקנון זה היא חלק מהותי מן החיים בבית הספר .הנרשמים לבית הספר מחויבים לתוכנו.
הריני מתחייב/ת לדרישות התקנון וחוקי בית הספר.
חתימת התלמיד/ה ________________________
חתימת ההורים __________________________
תאריך_______________________________ :

אישור יציאה מתחום בית הספר לצורך לימודי אומנות ,הפסקות ושיעורים חופשיים
הרינו מאשרים יציאה יומיומית של בני /בתי מתחום בית הספר לצורך לימודי אומנות ,הפסקות ,ושיעורים
חופשיים .
שם הורה מס ______________:1

שם הורה מס ____________________ :2

חתימה____________________:

חתימה_________________________ :

תאריך____________________:

תאריך__________________________:
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טופס ויתור סודיות

במסגרת תהליך הקליטה לבית הספר ,אנו זקוקים לאינפורמציה מהמסגרת החינוכית הקודמת,
לשם כך הנכם מתבקשים לאשר זאת בנספח המצורף.

בברכה
הנהלת בית הספר וצוות המורים

========================================================

אנו הח"מ הורי התלמיד/ה _____________________ ,ת.ז_____________________ .
מאשרים לצוות בית הספר,
קבלת האינפורמציה הדרושה ,לתהליך הקליטה מהמסגרת החינוכית הקודמת בה למד/ה התלמיד/ה

חתימת הורה מס  ____________________ 1חתימת הורה מס _______________________ 2

תאריך __________________

