נספח - 1
טופס הרשמה לתוכנית מצוינות תשע"ט  -פרחי רפואה
פרטי התלמיד:
שם מלא __________________ :שם בית הספר______________________ :
כיתה______________________ :שם המחנך_________________________ :
פרטי ההורה:
שם מלא _____________________ :טל בבית_______________________ :
טל נייד __________________________ :כתובת______________________ :
כתובת מייל עדכנית_____________________________________________ :
הצטרפות לתוכנית המצוינות לשנת תשע"ט:
בני/בתי השתתפות בעבר בתוכנית המצוינות מטעם הישוב
וסיימו מחזור לימודים מלא.
הקיפו בעיגול את שם התוכנית הרלוונטית בה השתתפתם.
(אלברט"ו  /אסטרו-פיזיקה  /פרחי רפואה)
בני/בתי עברו את השלב הראשון והשני במבחני האיתור למחוננים.
(יש לצרף את האישור)
בני/בתי סיימו את שנת הלימודים תשע"ח בממוצע של  87ומעלה
במקצועות הריאליים.
(יש לצרף צילום מחצית א'  +ב' של שנת לימודים תשע"ח)
מועדי התוכנית:
נושאי התוכנית יועברו במפגשים שבועיים של  90דק' כל מפגש.
סך  20מפגשים לאורך השנה.
המפגשים יתקיימו בבית חינוך רמון בימי ד' בין השעות:
 - 15:20-16:50כיתות ג-ד
 - 16:50-18:20כיתות ה ומעלה
*פתיחת המסלול מותנית במינימום מתקבלים.
עלות התוכנית
עלות התוכנית כ 1,200 -ש"ח כולל ציוד וחומרים עבור כ 25 -מפגשים.
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הערות חשובות:
 .1מספר המקומות בתוכנית מוגבל.
 .2פתיחת הקבוצות מותנית במינימום מתקבלים לתוכנית בהתאם לשכבות הגיל.
לבוגרי המחזורים הקודמים הראשונים זכות ראשונים להצטרף לתוכנית השנה.
 .3תשלום ניתן לבצע בהתאם להסדרי התשלום המקובלים במסגרת חוגי היישוב
דרך מערכת התשלומים באתר או ישירות לאיילת לאחר שליחת טופס הרשמה
חתום.
 .4מועדי המפגשים הינם הכפוף ללוח החופשות חגים ומועדים המקובלים
במסגרת החוגים היישובית.
 .5במקרה של ביטל שיעור עקב מחלה או היעדרות ,יעשה המורה כל שביכולתו
לתיאום שיעור השלמה.
 .6להצטרפות לתוכנית יש לצרף לטופס זה צילום תעודת לימודים אחרונה (מחצית
א'  +ב') המציגה ממוצע ציונים של מינימום  87במקצועות הריאליים וטופס ויתור
סודיות ולהעבירם להדס סייג מנהלת התוכנית .לשליחה במייל לחצו כאן.
 .7שימו לב! חתימה על טופס ההרשמה מהווה את הסכמתכם להצטרפות
לתוכנית.
 .8היישוב שומר לעצמו את הזכות לבטל את השתתפותו של תלמיד,
מסיבות של משמעת ,הפרעה ,או דרישה מנומקת של מנחה התוכנית.
 במקרה כזה ייגבה תשלום רק על התקופה בה השתתף התלמיד בתוכנית.תנאי יציאה
היציאה מהתוכנית זהה לאופן היציאה המקובלת בהתאם לתקנון החוגים היישובי:
 .1פרישה תתאפשר בסוף כל חודש ורק לאחר הודעה במייל לאיילת (מנהלת
רישום החוגים במזכירות הישוב).
 .2הפורש במהלך החודש יחויב בתשלום מלא עבור אותו חודש.
 .3ניתן לפרוש עד לתאריך ה 31.3.19 -לאחר תאריך זה יחויב התלמיד בתשלום
עד סוף שנת פעילות התוכנית .5.6.19
 .4אין החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה
בכתב על הביטול.
 .5אי הודעה בכתב על ביטול ההשתתפות ,ו/או אי הופעה לפעילות ,לא תהווה
סיבה לביטול ההשתתפות ולהחזר כספי.
 .6תלמיד אשר לא הופיע מכל סיבה שהיא יחויב בחודש מלא.
 .7ביטול ההשתתפות ייכנס לתוקפו רק לאחר הסדרת כל חוב שהיה למשתתף
כלפי התוכנית .משפחה אשר לא פרעה את חובותיה עבור חוגים בשנים קודמות
לא תורשה להירשם לפעילות בשנת תשע"ט  2018-2019עד אשר תפרע
חובותיה.

אני מאשר בחתימתי על טופס ההרשמה את הסכמתי להצטרפות לתוכנית ואת
המשך תהליך האיתור והמיפוי הנדרשים.
שם מלא של ההורה  +חתימה:
___________________________________________________________
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