הערכות לשנת לימודים תשע"ג
להורים שלום ,קצת מידע לקראת פתיחת שנת הלימודים..
הסעות לבתי הספר
הסעות מניר יצחק לניצני אשכול:
ימים א' – ה' – בשעה  7:05אוטובוס אחד
יום שישי – בשעה  7:50אוטובוס אחד
• ההסעות הבוקר מכרם שלום וחולית נפרדות  -ההורים יקבלו עדכון מרכזות החינוך של הקיבוצים.
הסעות לנופי הבשור
יום א'  -ה' – בשעה 7:55
על כל הילדים להגיע לתחנת האוטובוס כמה דקות לפני כן .ילד שהפסיד את ההסעה ,על ההורים לדאוג שיגיע לבית הספר.
לא תהיה נוכחות של הצוות החינוכי בתחנה בבוקר .במידה ויתעורר הצורך אנו נשקול זאת שוב.
אנו שולחים מלווים כל יום בהסעות חזרה מניצני אשכול הביתה.
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• מנופי הבשור – על פי מערכת של כל שכבה לפי השעות הרשומות.
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כללי נסיעה באוטובוס
קבענו הוראות נסיעה באוטובוס:
• יש לשבת על הטוסיק במלואו כשהרגלים למטה )לא על המשענת והידיות(.
• יש לחגור חגורה.
• יש לשים את התיק על הברכיים או למרגלות הרגליים ולא להישען עליו או לשים אותו במעבר.
• אין לאכול באוטובוס.
• אין להשחית רכוש )לפורר ריפוד ,לקשקש עליו( .אין לזרוק דברים בתוך ומתוך האוטובוס החוצה.
• אין להפריע לילדים שיושבים מסביב.
• בזמן הנסיעה יש לשמור על חלונות סגורים ,על ראש וידיים בתוך האוטובוס.
• יש לרדת מהאוטובוס בצורה רגועה ומסודרת כדי שאף אחד לא ידחף ויפול.
ילד שלא שומר על ההוראות האלו יקבל הערה מהמדריך/ה שלו שיידע גם את הוריו .לאחר שלוש הערות יהיה על ההורה
ללוות את ילדו נסיעה אחת .איסוף ההערות יתאפס כל שלושה חודשים או אחרי שההורה ליווה.
מלווה האוטובוס גם אם איננו המטפל הישיר של הילד ,הוא הסמכות האחת והיחידה לגבי הילדים בזמן הנסיעה .מקום
הישיבה נקבע ע"י הצוות ורק הצוות יכול לשנותו.
על ההורים להודיע על היעדרות ילדם מהנסיעה מבית הספר למדריכים!!!
• נסיעות לשיחות הורים ומסיבות סוף השנה באחריות ההורים ועל חשבונם.
• נסיעות לפעילויות של הילדים – באחריות הצוותים
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ילד חולה לא ייסע לביה"ס .אנו מפעילים נוהל מרכזון חולים שייתן תשובה לילד החולה במשך היום .השנה אנו
מנסים נהל חדש למרכזון החולים :לא תהיה תורנות בין המרכזונים ,כל הורה יתקשר לאחד מהמדריכים הישירים
של ילדו .ילד/ה חולה יהיו באחריות מדריכי המרכזון הישיר שלו/ה .מתוך דאגה ואחריות לבריאותם של הילדים
הוספנו מספר סעיפים לתקנון:
מרכזון חולים לא מחוייב לילדים שנשארים מסיבות שאינן מחלה .במקרים מיוחדים ניתן לפנות לצוות שייתן מענה
לפי היכולת.
מרכזון חולים לא יפתח אוטומטית אלא רק בעקבות בקשה של ההורים .רצוי להודיע בערב .אם מתעוררת בעיה
בבוקר יש להתקשר למדריך של מרכזון חולים )לא לפני  (7:00ולא למדריך הישיר .מרכזון חולים לא יפתח לפני
.8:00
במקרה הצורך מדריכי המרכזונים יהיו בקשר עם מרפאת ניר יצחק.
על המדריך למדוד את חומו של הילד בהגעתו .במידה ותהיה עליה משמעותית בחום הילד או ירידה בתפקודו,
יקראו ההורים לקחת את הילד להמשך טיפול.
במקרה של וירוס העלול להיות מדבק ,יגיע הילד למרכזון רק לאחר שקיבל אישור לכך מהמרפאה.

העיקר הבריאות!
ילדים המורחקים מביה"ס לא יוכלו להגיע בשעות הלימודים למרכזון.
לפי הבנתנו הרחקה מבי"ס היא צעד לא שגרתי ,שנועד לסמן גבול לתלמיד על התנהגות חריגה במסגרת החינוכית .ביה"ס
מרחיק את הילד ומעביר את האחריות להורים במשך ההרחקה .אנחנו לא מוצאים לנכון להיות מסגרת חינוכית חלופית
לביה"ס במצב זה ,מהסיבות הבאות:
• השהייה במרכזון הופכת ל'יום בילוי' ואינה משרתת את מטרת העניין.
• החלטה זו עקבית עם החלטות קודמות של מערכת החינוך ,לפיהן בגילאי בי"ס החינוך בבית הוא חינוך משלים ,ולא
אלטרנטיבה למערכות קיימות .ברוח זו איננו מקיימים פעילות במועדון מוסד בימי פעילות של מוסד "נופי הבשור"
ואנו מתאמים פעילות במרכזונים עם תוכניות בבי"ס.

טלפון מרכזונים:
מרכזון א'ב'ג' –  9017דולב ,052-4269488 :שרון 054-7919719 :יעל052-4269606 :
מרכזון צעיר –  9046אילן ,052-8717530 :עינת052-4269469 :
חוגים
ההרשמה לחוגים תחל בימים הקרובים .על מועד תחילת החוגים תפורסם הודעה בהקדם
ליווי טיולים
כפי שידוע לכם ילדינו הלומדים בניצני אשכול מרבים בטיולים .מדובר בטיולים קצרים הנמשכים שלוש שעות בערך ועד
טיולים הנמשכים יום שלם.
הניסיון מורה שהורה מלווה טוב ועדיף פי כמה מונים ממלווה שכיר.
את הטיול יש ללוות עם נשק ארוך .המחנכים יפנו אליכם ללוות טיולים של ילדיכם .אנא נסו להיענות .יום ליווי כזה ירשם
כיום עבודה בחינוך .כל ליווי אחר לא יחשב לעבודה בחינוך.
ארוחת צהריים
שעות סגירת חדר האוכל יפורסמו בקרוב ,לילדים החוזרים מחוגים יחכה מדריך בחדר אוכל שיקבל את פניהם.
במקרה של חזרה אחרי שעות סגירת חדר האוכל  ,ניתן יהיה לקבל ארוחת צהריים על פי רישום שבועי/יומי במרכזון והבאת
כלי רב פעמי למדריכים.
בהצלחה לכולם ושנה טובה מענף החינוך

