
 

 תקנון ביה"ס למחול 

 ב'-כיתות א'\חובה  \טרום חובה 

 

 להורים שלום רב!

 "חתשע –ם לקראת שנת הלימודים החדשהלהלן נהלי

השיעורים בנויים ברצף וקשורים זה בזה, לכן הבנת החומר תלויה בנוכחות קבועה  – נוכחות בכל השיעורים

 וסדירה, על מנת שההתקדמות תהיה מרבית.

 על היעדרות של יותר משיעור אחד או חיסור ידוע מראש או הפסקת החוג. המורהנא ליידע את 

מומלץ להגיע כמה דקות קודם תחילת השיעור ולארגן את הבנות, לעזור בלבוש, עידוד למי  – נא לא לאחר

אחרי  שעדיין זקוקה לכך לפני הפרידה, או ליווי לשירותים על מנת למנוע יציאה בזמן השיעור. כניסות ויציאות

 תחילת השיעור מפריעות לריכוז הן של התלמידות, ופוגעות ברצף השיעור.

הבנות הינן בגיל שהקשב והריכוז שלהן מתפוגג בקלות. כל בת תת תשומת לב יתרה לאיחורים לשיעור! יש ל

ורים. הנכנסת באיחור "נוגסת"  מזמן השיעור, מהליך הלמידה ומההנאה ומהחוויה. האחריות בשלב זה הוא על הה

 אודה לכם על שיתוף הפעולה.

 לאסוף את בתכם מהשיעור כדי למנוע אי נעימות לבתכן. אנא הגיעו בזמן

 : בגד בלט בצבע ורוד בהיר, אפשרי חצאית מחוברת.בנות הגן  – תלבושת

 בגד בלט בצבע ורוד בהיר ללא חצאית מחוברת. -ב'-בנות א'                   

 , גרביים מונעות החלקה/יחפות/נעלי בלט. ניתן להוסיף חולצה צמודה.ללא רגליותגד בחורף: טייץ תואם בצבע לב

 , להגיע ללא תכשיטים, שעונים או מסטיקים.השיער אסוףנא לוודא ש 

על מנת לצמצם למינימום את הצורך ביציאה מהסטודיו במהלך השיעור, מומלץ   -שירותים \יציאה לשתות 

תחילת השיעור, ולצייד אותן בבקבוק מים. חל איסור מוחלט על הכנסת דברי  ללוות את הבנות לשירותים לפני

 מאכל לסטודיו.

נא להקפיד על השארת חדרי ההלבשה והשירותים נקיים ומסודרים. אין להיכנס לסטודיו עם  -סדר ונקיון

 נעליים. 

תקיים באותו הזמן אנא הקפידו על השקט, בזמן ההמתנה במבואה לשיעור, זאת כדי לא להפריע לשיעור המ

 בסטודיו. 

 כניסה לסטודיו תיעשה בתחילת השיעור בלבד, עם פתיחת הדלת ע"י  המורה. - כניסה לשיעור

 יש ליידע את המורה על כל בעיה בריאותית, מכל סוג שהוא. – בריאות

 יתקיימו במהלך השנה. נודה לכם על שיתוף פעולה. השיעורים הפתוחים  - שיעורים פתוחים

 

 חשוב מאוד לקרוא בעיון כל חומר כתוב הנשלח אליכם או מועבר אליכם ע"י בתכם.  הורים!

 

 052-3352225  -לברורים ושאלות ניתן להתקשר לנעמה

 תודה על שיתוף הפעולה,
 בברכה

 מנהלת ביה"ס למחול -עדי רייטן    
 מורה למחול -נעמה לביא  

 


