ב״ה

כל מה שרציתם
לדעת על ביה״ס
הממ״ד תשע״ח

ב״ה

כל מה שרציתם לדעת על בית הספר הממ״ד
בית הספר ימשיך לפעול כבית ספר אחד במבנה הממ"ד הקיים ,בשני מסלולי רישום מקבילים:

מסלול
כיתות נפרדות :א' – ו'

מסלול
כיתות מעורבות :א' ,ב'

* מסלול הרישום המעורב ,יהווה בסיס להתפתחות צומחת של בית ספר
כממ"ד קלאסי בשנים הקרובות (בהתאם למספר התלמידים בעיר)

* בית הספר ייתן מענה מרבי לכלל הזרמים מתוך יצירתיות,
הכלה ושיתופי פעולה עם ההורים ,צוותי החינוך והמועצה.

ב״ה

זהות המנהל
ביום שישי ,כ״ב תמוז ,ה 16.6.2017 -יפרסם משרד החינוך מכרז לאיתור מנהלים לבית הספר.
המועצה פועלת יחד עם משרד החינוך לאיתור מנהל שינהיג את בית הספר להצלחה.
לכיתות המעורבות ,ייבחר מנהל שינהיג את בית הספר הצומח :ממ"ד קלאסי .שני המנהלים יעבדו
במקביל בבית הספר במהלך שנה"ל הקרובה.
לאחר בחירת המנהלים ,תצא הודעה מסודרת בעניין ,והמנהלים יפגשו במפגשים
עם ההורים כחלק מהכנה לקראת פתיחת שנה"ל.
חשוב לציין שהמועצה פועלת יחד עם משרד החינוך לאיתור מנהלים איכותיים
הצפי המשוער לתחילת עבודתם של המנהלים הוא במהלך חודש יולי.

ב״ה

חשוב לדעת
את הליך בחירת המנהלים ,כמו את בניית אופי בית הספר וכלל האתגרים
שנכונו לנו בשנה"ל הקרובה ,מלווה מכון פירם ,בהובלתו של צביקה עמידור.
בית הספר ישכון במבנה הממ"ד הקיים ,ברח׳ רימון .8
חלוקת הכיתות תתבצע ע"י המנהלים בהתאם לשיקול דעתם.
גיוס מורים נעשה ע"י משרד החינוך במקביל לבחירת המנהלים.
ציוות מורים לכיתות ייעשה בחודש אוגוסט ,כפי הנהוג בכלל בתי הספר בארץ.
תשלומי הורים יקבעו ע"י וועדי ההורים בשיתוף הנהלת בית הספר.
המועצה פועלת יחד עם מפקח בית הספר להיערכות מלאה לקראת פתיחת שנה"ל הקרובה.

נמשיך לעדכן בהמשך...

ב״ה

עכשיו נותר להירשם...
מתי ההרשמה נפתחת?

בין התאריכים כ״ד תמוז 18.6.2017 ,ועד ל -ז׳ אב,30.6.2017 ,

נפתח חלון רישום אחרון לשנה"ל התשע"ח
מהם אפשרויות הרישום?
כיתות א' ,ב':
כיתות ג' – ו':
מעורב או נפרד
נפרד

איך ניתן להירשם?
הורים "שעומדים על הגדר" או הורים שרוצים לשנות את הרישום שביצעו לילדם,
מתבקשים לפנות למחלקת חינוך בטלפון04-6186033 :
או להתקשר למרכז שירות לתושב בטלפון,6719* :
ולהשאיר הודעה ,אנו נחזור אליכם תוך  24שעות.

הזדרזו להירשם!

