נהלי קבלה ,רישום ושיבוץ למוסדות חינוך על יסודיים לקראת שנה"ל תשפ"א
להלן נוהלי רישום תלמידים וקליטתם בבי"ס העל יסודיים ברשות החינוך המקומית באופקים ומחוצה לה ,כפי
שמשתקפים מחוזרי מנכ"ל ונסמכים עליהם ובכפוף לתקנון שעת חירום המתעדכנות באופן רציף לאור המצב
של התמודדות מדינת ישראל עם התפשטות נגיף הקורונה המחייבות לפעול בהתאם להוראות צו הבריאות.

הרישום לבתי הספר יתבצע בתאריכים  3.5.2020עד  31.5.2020והם העשויים להשתנות
בהתאם להוראת השעה במזכירויות בתי הספר.
רישום והעברות ביה"ס על יסודיים
 .1רישום לבתי הספר העל יסודיים היה אמור להיעשות בין החודשים אפריל-מאי ( 2020אך השתנה
לאור מצב החירום).
 .2הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התשפ"א ייערך מיום ראשון 3 ,למאי  2020עד יום
ראשון ח' בסיון  ,תש"פ  31במאי . 2020
תאריכי הרישום עשויים להשתנות בהתאם לשינוי במצב החירום ועל בסיס התקנות לשעת חירום
שיפעלו באותה עת .
חייבי רישום
א .הינם תלמידים שסיימו כיתה ו' בביה"ס היסודיים ומיועדים לחטיבות הביניים ביישובים בהם מתקיימת
מסגרת של חט"ב.
ב .תלמידים שסיימו כיתה ח' בבית ספר יסודי בישובים שטרם עברו חיטוב(,אין חט"ב כמסגרת).
ג .תלמידים שסיימו כיתה ט' בחט"ב עצמאית שאינה בבית ספר שש שנתי.
ד .חובת הרישום חלה על ההורים :על אף האמור לעיל רשאים התלמידים לרשום את עצמם בתנאי שיצטיידו
במכתב הרשאה ובתעודות מזהות (ת .זהות ,דרכון) של ההורים.
ה .יש להגיע למזכירות בית הספר עם תעודת זהות של ההורה ,תעודת סיום לימודים של התלמיד.
תלמידים חדשים/הורים פרודים גרושים
• תלמידים חדשים בעיר ישובצו לחטיבת ביניים על-פי כתובת המגורים כפי שהיא מופיעה במסמכי
מחלקת הרישום.
•

במידה שהורי התלמיד גרושים/פרודים יש לחתום על כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים
בפני נציג מחלקת הרישום במינהל החינוך ,במעמד הגשת טופס הבקשה למעבר מבית ספר לבית
ספר ולצרף מסמכים מתאימים.

נא לעקוב אחר פרסומים והנחיות של מינהל החינוך באתר העירייה ובכלי התקשורת השונים.
לבירורים ניתן לפנות לשירן נחמני רכזת תחום רישום במינהל החינוך לטלפון, 08-9928551 :
08-9928110
בימים א'-ה' בין השעות  08:00-12:30ובכתובת מייל ShiranN@ofaqim.muni.il
בברכה,
אבי ביתן,
מנהל מינהל החינוך
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