בס"ד
תלמידים והורים יקרים  ,שלום רב.
במסע שלא נגמר
בין שדות הצל ושדות האור
יש נתיב שלא עברת
ושתעבור
שעון החול  ,שעון חייך
מאותת לך עכשו
למד -דלת ,למד -ה-א ,למד וו.
(התחדשות ,נעמי שמר)

שנת הלימודים תשפ"א נפתחה אתמול בחגיגיות ובשמחת התחלה וחזרה לשגרה .זהו יום מרגש לכולנו .ילדי א' אשר
מתחילים את צעדיהם הראשונים בבית הספר וצועדים אל תחילתה של דרך חדשה.
ברכות לבביות שלוחות לתלמידינו הצעירים העולים לכיתה א' ,לתלמידינו הוותיקים ולכל התלמידים החדשים ובני
משפחותיהם שהצטרפו אלינו.
להלן מס' הנחיות בית ספריות שיאפשרו לכולנו לנהוג ע"פ הכללים:
כניסה ויציאת תלמידים לביה"ס
 לפי הוראות חוזר מנכ"ל שערי ביה"ס נפתחים בשעה 7:45
 בימים הראשונים ללמודים תלמידי כיתות א' יוצאים בשעה  12:40כדי לאפשר יציאה מדורגת
 ביה"ס לא יכול לקחת אחריות על ביטחונם של תלמידים צעירים המחכים לאחים בוגרים .אנו מבקשים לדאוג
לאחים הצעירים לסידור מתאים ולא להשאירם בבית הספר.
תלבושת והופעה ע"פ תקנון ביה"ס
אנו מצפים מתלמידנו להגיע לביה"ס בלבוש ההולם מוסד חינוכי דתי .יש להגיע עם חולצת תלבושת אחידה
בנים -מכנסיים באורך ברך ,כיפה ,ציצית ותספורת ההולמת את רוח ביה"ס
בנות -חצאית באורך מתאים ושיער אסוף
הורים -נא לכבד את כניסתכם לביה"ס דתי ולהקפיד על לבוש הולם .אבות -עם כיפה .אימהות -חולצה עם שרוול.
נוהל יציאת תלמיד
 תלמיד לא יעזוב את שטח ביה"ס לפני סיום מערכת הלימודים שלו.

 שחרור תלמידים במהלך היום יעשה רק בליווי מבוגר (מגיל  )18ורק לאחר קבלת אישור יציאה בכתב
מהמזכירות לשומר.
 אישור שחרור תלמיד מבית הספר יכול להינתן רק על ידי איש צוות מבית הספר.
כניסת הורים לביה"ס
 ע"פ הנחיות המתווה לא יורשו הורה או כל אדם אחר להיכנס למוסד החינוכי ,אלא במקרה חירום ובאישור
מנהלת.
 הורה שהוזמן לפגישה במוסד החינוכי יצטרך לעמוד בתנאי הבריאות הבסיסיים (כמי שמופיעים על ידי משרד
הבריאות)
 לא נוותר על פגישות נחוצות עם הורים ,ונמשיך גם בתקופה זו להשתמש בזום בפגישות במידה ואין
להורים אפשרות להגיע למפגש בשל מגבלות רפואיות.
מידע על אלרגנים
בבית ספרנו לומדים תלמידים הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים לאגוזים ,שומשום ודגים .היות והאלרגיה
חמורה עד כדי תגובות מידיות לאכילה ומגע ,נבקשכם את מלא שיתוף הפעולה בשמירה על בריאותם של
כלל התלמידים (.חוזר בעניין אלרגיות נשלח אתמול).
משמרות זה"ב
בימים אלה אנו משתדלים ומתגברים את משמרות הזה"ב ע"י בנות כיתה ו' 2והורים מתנדבים .מבקשת
להודות להנהגת ההורים על גיוס ההורים המתנדבים.
אנו מבקשים מאוד לא להגיע עם רכבים לאזור בית הספר ובשום מצב לא להחנות במפרץ האוטובוסים.
הדבר מסכן את ילדיכם " .ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

מאחלת לכולנו שנת לימודים פורייה ומוצלחת
פנינה אלמוג -מנהלת בית הספר והצוות החינוכי
והצוות החינוכי

