בס"ד ,אלול תשע"ט

תקנון האולפנה
לכבוד
הורי ותלמידות האולפנא
שלום רב,
האולפנא היא בית חינוך אשר נועד לאפשר לכל תלמידה לפתח את האישיות ,ולעמול על בניין המידות וההנהגות מתוך גישה
תורנית הנובעת ממקורות היהדות.
תלמידת האולפנא ,בהופעתה ,בהנהגותיה ובלבושה מייצגת את המידות הטובות ,דרך-ארץ וצניעות המאפיינים את בת ישראל,
ובכל התחומים האלה היא מביאה לידי ביטוי את החינוך הניתן לה בביתה ובאולפנא.
אתם ההורים ,שותפים לנו בדרכנו החינוכית ,ואנו מציגים לפניכם את כללי האולפנא אשר מהווים מסגרת השומרת על
התוכן הפ נימי ומשמשים עבורנו כלי חשוב לעיצוב דמותה ,אישיותה ומידותיה של בתכם  -בתנו.
בנוסף לכך אנו למדים כי שמירת הכללים יוצרת באולפנא אוירה חינוכית חיובית המאפשרת לבנות ללמוד מתוך שמחה.

א .עמידה בזמנים ונוכחות באולפנה:
•
•
•
•
•
•

יש להקפיד על כניסה לכיתה בזמן עם הצלצול
יש להקפיד על נוכחות סדירה בכל השיעורים -מהווה חלק מחישוב הציון.
איחורים וחיסורים ומדווחים במשו"ב
היעדרות מיום לימודים – באישור הורים
היעדרות מעל  3ימים -באישור רופא
שחרור באמצע יום הלימודים באישור בכתב מההורים ובו יצוין את אופן חזרתה של הבת הביתה.

ב .התנהגות בשיעורים ונהלים
•
•
•
•
•

•

•
•
•

התלמידות יעמדו בכניסת המורה לכיתה.
אכילה אסורה בשעת השיעור
שתייה מותרת מבקבוק בלבד
כל הציוד הנדרש לשיעור מוכנים לפני תחילת השיעור
מועדי ב' יהיו פעמיים בכל מחצית בימי שלישי בין השעות  13:30ל 15:30-תלמידות יוכלו לגשת רק
באישור רכזות השכבה ו רק במקרים של שמחה או אבל מדרגה ראשונה ,מחלה באישור רופא ,סיירות ,צו
ראשון או טסט לרישיון נהיגה.
טוהר הבחינות -כיוון שהאולפנה נמצאת במצב ירוק (לפי משרד החינוך) אנו מעוניינים לשמר מצב זה
ולוודא שכל בנות האולפנה שומרות על טוהר הבחינות לאורך כל שנותיהן באולפנה ולא רק בזמן
הבגרויות .תלמידה שהייתה מעורבת בהעתקה ציונה במבחן זה יהיה  0וציון זה יכנס לשכלול הציון
השנתי.
הפעילות החברתית הינה חלק בלתי נפרד מהתוכנית החינוכית באולפנה ועל כן יש להקפיד על הנוכחות
בה  ,הגעה בזמן והתנהגות מכבדת.
על כל בת לפנות למוריה ולחברותיה בדרך ארץ.
על כל בת לשמור על ניקיון הכיתה וסביבת האולפנה.

ג .הופעה
• חולצת תלבושת בלבד כולל בעונת החורף .חולצת תלבושת כוללת סמל ביה"ס
איננה חולצה גזורה וכוללת שרוול המכסה את המרפק.
• בחורף – סווצ'ר חלק או של תנועת הנוער .

•

חצאית המכסה את הברך בישיבה ובעמידה.

•
•
•
•
•

שיער שאינו צבוע ותספורת מתאימה לבת אולפנה.
איפור מותר רק לבנות מכיתה י'.
אין לנעול כפכפי אצבע מגומי.
עגילים על תנוך האוזן בלבד ,אין להופיע עם נזם .

ד .טלפונים ניידים
•

השימוש במכשיר נייד אסור לכל אורך היום ,כולל בהפסקות

• בכיתות ז' עד ט' בתחילת היום ייאספו המכשירים הניידים ויישמרו במשרד עד לסוף היום.
• בכיתות י'-י"ב מכשירים ניידים נשארים כבויים בתיקים עד לסוף היום.
• מכשיר שיעשה בו שימוש בניגוד להוראות הנ"ל ילקח ויחזר למחרת.

ה .מחשבים
שימוש במחשב אישי -מותר לצורך לימודי בלבד ובתיאום עם המחנכת מראש.

בת שלא תנהג על פי כללים אלה ינקטו בעניין תהליכים חינוכיים תואמים
ו.

כללי:

.1

הפעילות החברתית הינה חלק בלתי נפרד מהתוכנית החינוכית באולפנא ,ועל כן
יש להקפיד על הנוכחות בה.

.2

אנו מבקשים לשמור על אוירה נעימה ומכבדת בין התלמידות לאנשי הצוות .אי
לכך תלמידה תפנה למורה בדרך ארץ (לא בצעקות או ממרחק ולא בשמה הפרטי).
חדר המורים  -נועד למורים בלבד.
בכל כיתה ישמרו הסדר והניקיון בעזרת תורנות בין התלמידות.
בזמן שיחות/הרצאות כל בת תקפיד  -להגיע בזמן ,לשבת באופן מכובד ,להימנע

.3
.4
.5

מדיבורים ולהישאר במקומה עד תום ההרצאה.
כל הכללים הנ"ל יהיו נהוגים גם בשעת שיחות/פעילויות (כיתתיות/כלליות).
שמירת הכללים נועדה לאפשר לכולנו לשמור על האולפנא כבית חינוך מתוך אוירה טובה וחיובית.
אנו מקוים ומאמינים שבתכם תקבל ותיישם את הדברים ברוח טובה ובשמחה ,תוך הזדהות עם דרכה החינוכית של האולפנא.
תודה על שיתוף הפעולה!
אני _____________________תלמידת כיתה __ בשנה"ל תשע"ט ,מקבלת על עצמי לשמור על כללי התקנון.
משפחה שם פרטי
תאריך __________ :חתימת התלמידה _____________ :חתימת ההורים_____________ :
בעזרת ה' נעשה ונצליח!
ב ב ר כ ה,
הנהלת האולפנא

