מינהל חינוך וחברה
אגף החינוך יסודי וחט”צ
מח’ רישום בתי”ס יסודיים

אישור שיבוץ לכיתה א’  -שנה”ל תשע”ט
לכבוד
				

אנו מתכבדים ליידע אתכם בהחלטות השיבוץ של מנהלת הבחירה.
מנהלת הבחירה התייחסה לבקשות ההורים ע”פ הקריטריונים:
 .3בקשות מיוחדות כולל על אזורי ,מוכש”ר וע”פ צרכי בית הספר ,קרי מניעת סגירת כיתה.
 .1מרחק מהבית  .2איחוד אחים
במקרים בהם מספר המקומות לקליטת תלמידי כיתה א’ מוגבל ,ניתנו עדיפויות שניה ושלישית על פי הקריטריונים לעיל או נערכה הגרלה בין
התלמידים שאינם עונים לקריטריונים אלה.
בקשות העברה ממרחב למרחב שהוגשו במעמד הרישום ,נשקלו אף הם ע”י הוועדה והשיבוץ הוא בהתאם לשיקולי הוועדה.
הרינו להודיעכם כי:
				

ת.ז.

			
שובץ/ה לביה”ס

לשנה”ל תשע”ט.

מיד עם קבלת מכתב זה עליכם לפנות לבית הספר לצורך קליטת ילדיכם בבית הספר (מלבד בתי הספר הבאים :אור לציון ,אורחות שרה ,בית
חנה ,בית מרגלית ,בית יעקב ,בנות מלך ,דרכי אבות ,הדר ישראל ,חב”ד בנות ,חב”ד בנים ,חורב ,נועם ,עוז והדר ,עוללים ,שובו ,שערי ציון)
מתאריך  15.5.2018א’ בסיון תשע”ח עד  8.6.2018כ”ה בסיון תשע”ח 						
מועד הרישום:
							
בימים א’-ה’ בין השעות 14:30-08:00 :וביום ו’ בין השעות.11:30-08:00 :
						
כתובת ביה”ס:

טלפון:

מסמכים נדרשים לרישום:
•המכתב המצ”ב
•תעודת זהות של שני ההורים עם כתובת המגורים המעודכנת כולל הספח עם פרטי הילד/ה
•בעלי דרכונים  -יש לצרף דרכון הורה ודרכון ילד/ה
•בא כוח המשפחה המבקש לרשום תלמיד יצטייד בייפוי כוח מטעם המשפחה  /אפוטרופוס של הילד באישור בית המשפט
•הורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים ,להלן מספר אפשרויות לביצוע רישום בביה”ס:
א .נוכחות שני ההורים
ב .חתימת שני ההורים על כתב הסכמה והתחייבות לרישום
ג .חתימת ההורה הרושם על כתב הצהרה והתחייבות חתום בפני עו”ד
(ניתן להוריד טפסים מהאתר העירוני  / www.netanya.muni.ilלקבלם במחלקת רישום בתי”ס יסודיים /
לקבלם בביה”ס) יש להגיע לרישום עם הטופס המתאים חתום כנדרש.

הסעות:
ע”פ חוזר מנכ”ל ,הורה אשר בוחר בית ספר המרוחק ממקום מגוריו מתחייב להסעה.
הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד/ה.

בהצלחה
נורית גבאי

מנהלת אגף חינוך
יסודי וחט”צ

הערה :אי מסירת פרטים נכונים על מקום מגורים לתלמיד תביא לביטול הרישום
ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

“כל מה שילד צריך ,הוא מבוגר אחד שיאמין בו”
רח‘ טשרניחובסקי  12קומה  1חדר  46נתניה ,טל ,09-8362810 .פקס09-9743709 :

הרב קרליבך

דואר אלקטרוניrishumb@netanya.muni.il :

עיצוב והדפסה :ד.אקספרס נתניה 09-8342754

ערעורים על שיבוץ:
בקשות לערעור על שיבוץ אפשר להגיש עד לתאריך  ,5.6.2018כ”ב בסיון תשע”ח			 .
ניתן להגיש ערעור אחד בלבד (טפסי בקשה ניתן להוריד מהאתר העירוני - www.netanya.muni.il
חינוך/חינוך יסודי/ערעור לאחר שיבוץ).
			
ועדת העברות תידון בבקשתכם בסוף חודש יוני ותשובה תשלח אליכם.
בקשות אשר יוגשו לאחר מועד זה ידונו במהלך הקיץ על בסיס מקום פנוי.

