
  תלמידי שכבת ח+ט יתחילו בשעה 8:10תלמידי שכבת ז יתחילו את יום הלימודים בשעה ,

 ולא לפני. 8:00. בית הספר ייפתח בשעה  8:20

 כיתתו ולא להתקהל במסדרונות/ בחצר.תלמיד הנכנס לבית הספר מתבקש להמתין ב 

  לכל כיתה )שתי קבוצותיה( תהיה כיתת אם בה ילמדו התלמידים, למעט קבוצות לימוד

בהם יידרשו התלמידים להחליף קבוצות לימוד בהתאם ובמדעים באנגלית  במתמטיקה

 לשיבוצם בהקבצה ואת חדר הלימוד.

 סינכרוני ימות לימודיות מקוונות בשלושת הימים בהם ילמדו התלמידים מרחוק יבצעו מש

 והערכה במקצוע. הלמידה מתהליךשיהוו חלק סינכרוני -וא

  בימי הלמידה מקרוב יעברו התלמידים, ובעיקרם תלמידי שכבת ז החדשים, מבדקי מיפוי

, כמו כן לצורך אבחון רמתם הלימודית ואיתור קשיים ולצורך התאמת המענה לצורך

 החומר הנלמד בכיתה, לרבות הלמידה מרחוק.יינתנו משימות ההערכה על 

  יש למלא טופס בריאות מהימן בכל בוקר. תלמיד ללא הצהרת בריאות לא יורשה להיכנס

 טופס יישלח בדרך מקוונת או ידנית )מצ"ב דוגמה( לבית הספר.

  במקרה של תסמיני קורונה אצל התלמיד או בני משפחתו אין לשלוח את התלמיד לבית

 על כך מיידית למחנכ/ת הכיתה.הספר, ולדווח 

  הלמידה מרחוק ומקרוב הינה חובה ויש להקפיד בה על כללי המשמעת וההתנהגות

 בהתאם לתקנון בית הספר.

  .תלמידים חייבים בעטיית מסיכה בכל זמן שהותם בבית הספר כולל בהפסקות 

 .בזמן שיעור חינוך גופני תותר ההשתתפות ללא מסכה 

 כה בזמן הוראתו, ובלבד שיעמוד בקדמת הקדמה ובמרחק שני מורה יוכל להסיר את המס

 מטר בינו ובין התלמידים.

 ד באוכל ובשתייה לכל יום הלימודים.יעל כל תלמיד להצטי 

 .ארוחת העשר תתבצע במהלך השיעור השני ובנוכחות מורה, אין לאכול בזמן ההפסקה 

 בים הציבוריים.חל איסור להעביר אוכל מאחד לשני, או להסתובב עם אוכל במרח 

  אין להביא אוכל מכל סוג המכיל בוטנים או  -נטול בוטניםחטיבה א' היינה בית ספר

 שיירי בוטנים.

 .כל תלמיד יישב בשולחן נפרד על פי החלטת המורה הלמד בכיתה 

  .אין להביא כיבוד כיתתי בשום צורה 

 ובמגבונים. יש לנגב את השולחן וחפצי  באחריות התלמיד להצטייד במסכות, באלכוג'יל

 התלמיד לפני כל שיעור.

  .ס הקהילתי, חטיבת ביניים א' ע"ש רוגוזין"ביה



 .באחריות התלמיד לשטוף ידיו היטב לאחר כל פעילות, או הפסקה 

 .שימש במתקן השתייה )קולרים( יתאפשר, אך יש להקפיד על שתייה ללא מגע בפיית הברז 

 .אין להעביר חפצים מאחד לשני 

 למידים לצוות החינוכי.תן היש להימנע ממגע פיזי בין התלמידים ובי 

  על פי שכבות, למניעת התקהלויות. למרחביםבהפסקות יחולקו התלמידים 

  ניתן להפעיל מזגנים בכיתות עם חלונות פתוחים או ללא חלונות פתוחים בהתאם להחלטת

 המורה בכיתה.

 במקרים דחופים יש להתקשר למזכירות/ מכל סיבהכניסת הורים לבית הספר  לא תותר .

 הנהלת בית הספר. התקשורת מול הצוות החינוכי תתקיים דרך המדיה או דרך הטלפון.

  ,טלפונים ניידים אסורים במהלך השיעור, תלמיד שישתמש בטלפון הנייד לאחר הצלצול

  15:00מכשירו יוחרם ויוחזר להורים )דרך השומר( רק לאחר השעה 

 ייערכו בפלטפורמה המקוונת  ימי הורים, חלוקת תעודות, טקסים ופעילויות משותפות

  ללא נוכחות הורים.)בזום( או במסגרת כיתתית 

  הורים המסיעים את ילדיהם לבית הספר מתבקשים להוריד  או לאסוף את ילדיהם

 במרחק מכניסת בית הספר על מנת למנוע התקהלויות.

 )יש להקפיד על נהלי ההתנהגות בבית הספר כמפורט  בתקנון.)התקנון מפורסם באתר 

 rogozinhativaa@gmail.com -כתובת מייל של בית הספר
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