הנחיות רישום לבתי הספר
הרישום לכיתה א’
לבתי הספר בגוש עציון

ילידי כ' בטבת תשע"ו 01.01.2016
עד ב' בטבת תשע"ז 31.12.2016
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בעת הליך ההרשמה תתבקשו לבחור בשני בתי ספר עבור בנכם/בתכם .השיבוץ על פי בחירתכם
יהא בכפוף לקריטריונים (השיבוץ יתבצע בהתאם לחוזר מנכ״ל משרד החינוך בנושא).
בסיום הליך ההרשמה תקבלו הודעת אישור למייל.
למידע נוסף על בתי הספר ,מעבר למידע שיובא בפניכם בחוברת זו ,ו/או לסיוע בתהליך ההחלטה,
ניתן ליצור קשר עם מזכירויות בתי הספר השונים .פרטי התקשרות מצויים באתר המועצה.
הורים עצמאים (גרושים/פרודים) :עפ"י החוק ,בעת רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את
הסכמת שני ההורים ונדרש למלא טופס הצהרת הורה בעת מילוי טופס הרישום.
הורה שלא ימלא את ההצהרה איננו רשאים לבצע רישום עפ"י החוק ולא נוכל לסיים את תהליך
הרישום.

תאריכי הרישום:
כיתות א'

תחילת רישום :יום שני א' בשבט 03.01.22
תאריך אחרון לרישום :יום ראשון כא' בשבט 23.01.22
השיבוצים ישלחו ביום ראשון ט' בניסן 10.04.22
ערעורים ניתן להגיש באתר המועצה עד
ליום ראשון ל' בניסן  ,01.05.22תשובות לערעורים
ישלחו ביום ראשון יד' אייר 15.05.22

תלמידי
חינוך מיוחד

תלמידי חינוך מיוחד ו/או תלמידי שילוב
ירשמו ככלל התלמידים בטופס הרישום באתר.
יש לציין בטופס שייכות לקטגורית "חינוך מיוחד".

כיתות ט'

כיתות ד'

המעבר מבית הספר ׳שירת חנן׳ לבתי הספר
׳כרמי יהודה׳ ו -׳חן נריה׳ מתבצע באופן ישיר.
הורים המעוניינים בשיוך למוסד לימודי אחר נדרשים
להגיש ׳בקשת העברה׳ בתקופת הרישום בלבד.
הטופס הנמצא באתר המועצה (טפסים ומסמכים).

תחילת רישום :ביום שני טו' בשבט 17.01.22
הרישום יתבצע ישירות בישיבות ובאולפנות.

סיום רישום :ביום רביעי טו' אדר א' 16.02.22
השיבוצים ישלחו ביום רביעי כ' אדר ב' 23.03.22

תלמידי חינוך מיוחד:
ע״פ התיקון לחוק החינוך המיוחד ההורים יכולים לבחור עבור ילדהם את סוג הכיתה בה הם ילמדו .כלומר,
כיתת חינוך מיוחד או כיתה רגילה עם סל אישי .עם זאת ,השיבוץ למוסד החינוכי יעשה על ידי המועצה
בהתחשבות ברצונכם וראיית כלל צורכי התלמידים .מכתב שיבוץ ישלח במייל לאחר קיום ועדות שיבוץ.
אשר על כן ,הרישום לישיבות ולאולפנות ,גם לתלמידים עם זכאות לסל אישי ,לשנת הלימודים תשפ״ג
יתבצע רק באמצעות פניה במייל yedida@gush-etzion.org.il :ולא דרך בתי הספר התיכונים.

בקשות העברה בין בתי ספר:
בקשת העברה עבור תלמידי א-ו תשפ"ב לשנת הלימודים תשפ"ג ,ניתן
למלא באתר המועצה (באופן מקוון בלבד ,ברובריקת טפסים ומסמכים) בין
התאריכים :יום רביעי א' אדר א'  02.02.22עד יום שני כז' אדר א' .28.02.22
לא יתקבלו בקשות לאחר תאריך זה .תשובות יינתנו ,לאחר חוות דעת
הצוותים בחינוכיים ,ביום ראשון יז' אדר ב' .20.03.22
ערעורים ניתן להגיש עד ליום ראשון כד' אדר ב' .27.03.22
תשובות ועדת ערעורים יינתנו ביום ראשון ל' ניסן .01.05.22
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תושבים חדשים:
אנו שמחים על הצטרפותכם כתושבים חדשים בגוש עציון.
במועצה קיימים מוסדות חינוך רבים הנכונים לקליטת ילדכם ,מידע מפורט נמצא במידעון באתר המועצה.

בתי ספר

שימו לב :מידעון מפורט נמצא באתר

על מנת להירשם לגן ולבתי הספר בגוש עציון עליכם להכין את המסמכים הבאים ולסרוק אותם בטופס
הרישום.
 .1אישור גריעה :עבור כל ילד מהרשות הקודמת בה התגוררתם.
משמעותו  -גריעת שמות ילדכם כתושבי הרשות בה התגוררתם ,על מנת שנוכל לקלוט אותם
בגוש עציון.
את האישור הזה עליכם לקבל ממחלקת חינוך ברשות בה אתם מתגוררים כעת.
 .2אישור תושב :מהישוב החדש בו אתם אמורים לגור ו/או חוזה שכירות ו/או אישור על קניית בית.
(עד שלא יתקבל האישור לא יאושר הרישום סופית)
 .3צילום ת"ז :אב  +אם עם ספח הילדים עם כתובת המגורים המעודכנת בגוש עציון.
במידה ואתם מתעתדים לעבור דירה בשלב מאוחר יותר נא לשלוח בשלב ראשון צילום ת"ז קיים ולשלוח
ת"ז עם כתובת מעודכנת כשבועיים לפני המעבר.

הרישום בקישורים המצ"ב הינם זמניים עד לשינוי כתובת המגורים.
תושב שלא ישנה את כתובתו בתעודת הזהות לגוש עציון עד לתאריך 15.07.22
ילדיו לא יוכלו להתחיל ללמוד במוסדות הלימוד בשנה"ל תשפ"ג.

טופס רישום לכיתה א'

טופס רישום לכיתות ב'-ח'

ברכת הצלחה  -אגף החינוך

