שאלון פרטים אישיים
יש למלא את הטופס בכתב יד קריא ובחתימת ההורים בלבד.
פרטים אישיים על התלמיד
ת.ז .של התלמיד ___________ :שם משפחה _______________ :שם פרטי___________:
מין______ :ארץ לידה_____________ ת .לידה _____ ___/_____/ת .עליה ________/___/
חבר קופת חולים_________________ :
כתובת :
ישוב _____________רחוב ______________מס' בית _____מס' נפשות _______
טלפונים :טלפון בבית ________________
טלפונים ניידים אב _____________________ :אם _____________________ :
דואר אלקטרוני אב _____________________ :אם______________________ :
פרטי הורים:
מס' ת.ז.

שם פרטי

ארץ לידה

שנת לידה

שנת עליה

שנות
לימוד

אב
אם
אב מקום עבודה _______________טל .בעבודה _______________מקצוע____________
אם מקום עבודה _______________טל .בעבודה _______________מקצוע____________
איש קשר נוסף למקרה חירום (שם ,כתובת וטלפון)________________________________ :
פרטי אחים :
שם

שנת לידה

שנת לידה

שם

שם

1

3

5

2

4

6

שנת לידה

לאחר שעות סיום ביה"ס :סמנו :ילדי נמצא עם ההורים____________ילדי נמצא עם סבו
וסבתו____________ ,ילדי הולך לצהרון __________ ,אחר__________ עדיין לא ידוע_____
לכבוד
הנהלת בי"ס "יצחק רבין"

1

ידוע לי כי הפרטים שמולאו על-ידי יועלו וינוהלו במחשב למטרות ניהול פדגוגי בית-ספרי.
המידע לא ישמש לצרכים אחרים.
תאריך_________________ שם ההורה ___________________ חתימה __________________

אישור הורים למסירת מידע  -טופס וויתור סודיות
אנו הח"מ ,הורי התלמיד/ה:
שם משפחה___________________ שם פרטי_________________ :
כתובת_____________________________ :טלפון______________________:
ת.ז ___________________________:.תאריך לידה______________
נותנ/ים בזאת את רשותנו לצוות החינוכי (בגן ו/או בבית הספר) ולשירות הפסיכולוגי למסור
את המידע החינוכי  /רפואי  /סוציאלי  /פסיכולוגי ,אחר _______  -הנחוץ לגבי בננו/בתנו
לידי צוות בית הספר "יצחק רבין" כפר תבור.
לשם כך ,הרינו משחררים את המסגרת/ות מחובת השמירה על הסודיות המחויבת על פי
חוק.

בכבוד רב,
שם האם (מלא)_______________________ ת.ז_____________.
כתובת______________________________________________:
שם האב (מלא)_______________________ ת.ז_____________.
כתובת______________________________________________:

חתימה לאישור___________________ :
או
אינני/נו מסכימים לחתום על טופס וויתר הסודיות למסירת מידע ____________
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תודה על שיתוף הפעולה,
ההנהלה ,הצוות החינוכי והייעוצי.

הורים יקרים ,ברוכים הבאים לבית ספר "יצחק רבין"!
בשנת הלימודים הבאה ילדכם ילמד בבית ספר "יצחק רבין" .
הצוות החינוכי מאמין שהיכרות עם הילד ומשפחתו מהווים בסיס חיוני לבניית סביבה
חינוכית ,התואמת את צרכיו האישיים של ילדכם.
בכדי לשלב את ילדכם בדרך הטובה ביותר בבית ספרנו ,אנו מבקשים מכם למלא את
השאלון הבא ,ולהשיבו בהקדם למזכירות ביה"ס.
עצרו!!! חשבו!!! ומלאו את הטופס בצורה מפורטת ,על מנת שנוכל להכיר את הילד
ולדעת מהם צרכיו ולשבצו בכיתה.
שם פרטי___________________:

שם משפחה _______________:ז  /נ

שם הגן ממנו עולה לכיתה א' __________:שם היישוב___________ :
שמות ההורים :אב _____________ אם _____________

פרטים שחשובים לדעתכם ,לציין לגבי הילד/ה:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
תחומי התעניינות /חוגים של הילד
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
מצב בריאותי :שמיעה_________ ,ראיה___________ ,רגישות למזון_____________
כללי____________________________________________________________
האם יש המלצות רפואיות/פסיכולוגיות לגבי השתלבות ילדכם בביה"ס (נא לצרף מסמכים
עדכניים)?
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_______________________________________________________________
_____________________________ __________________________________

האם ילדכם היה במעקב התפתחות הילד? _________________________________
האם אובחן בתחום כלשהו? אם כן ,במה ומה היו ההמלצות? (נא לצרף מסמכים
עדכניים)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
נבקש לצרף כל אבחון או סיכום טיפולי שיש.
האם ילדכם טופל על ידי גננת שיח  /תומכת .אנא פרטו:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ספרו על הצלחות ואתגרים של ילדכם:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
איך ילדך מתמודד עם קושי ,כשלון ,תסכול ,קונפליקט?
_______________________________________________________________
_________________ ______________________________________________
פרטים נוספים שחשוב לך לספר על ילדך:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
•

אנא צרפו כל מידע ומסמך שאתם חושבים שיכול לסייע לילדכם להשתלב ולהסתגל.

תודה על שיתוף הפעולה!
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שתהיה לנו שנת לימודים פורייה והשתלבות טובה בביה"ס,
בברכה,
פרח בורברג/לירון מרגלית

קרן קורן

יועצת בית הספר

מנהלת בית הספר

להורי תלמידי כיתות א'
אנו נערכים לקראת שנת הלימודים תשפ"א ונבצע שיבוץ ילדכם בשנה הקרובה בבית הספר.
החלוקה לכתות א' ,תיעשה מתוך היבטים פדגוגיים ,חברתיים ,רגשיים והתנהגותיים.
אנו מאמינים ,שחלוקה זו פותחת חלון הזדמנויות להתנסויות חברתיות ולימודיות חדשות.
חשוב לשוחח עם ילדכם על החשיבות והאפשרויות של בחירת החברים.
הצלחת קבלת השינוי הצפוי תלויה בהערכות ובמסרים שיועברו לילדים – גם על ידכם ההורים.
כל ילד/ה ,בשיתוף הוריו ,יבחר ארבעה (ולא פחות) חברים שעימם היה רוצה ללמוד בכיתה א'.
הנכם יכולים לבחור גם ילדים מגני החובה האחרים ולציין את שם הגן ממנו הוא מגיע.
אנו מתחייבים להתחשב בשיבוץ של חבר אחד בלבד ללא סדר עדיפות מתוך הבקשות שתגישו
בטופס זה (בית הספר אינו מתחשב בבקשות הורים עם מי לא לשבץ -לתשומת ליבכם ,לשם כך אנו
מתייעצים עם הצוות החינוכי/טיפולי בראייה מקצועית).
בכל בקשה או עניין יוצא דופן ,חשוב ליידע את יועצת בית הספר.
בברכה,
פרח בורברג/לירון מרגלית

קרן קורן

יועצת בית הספר

מנהלת בית הספר

****************************************************************************************
שמות הילדים שבחרתי (חובה לרשום  4שמות):
_______________________ .2 _________________________.1
_______________________ .4 _________________________.3
שמי (שם הילד/ה) __________________
שם ההורה  +שם משפחה _____________________
חתימה_______________________
כתובת______________________ :
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מייל________________________________________________:
מספר טלפון  /פלאפון______________________________________ :
למד בגן ___________________ בישוב ____________________________
משפחה חדשה בכפר תבור ,אנא הוסיפו את פרטי הקשר עם הגננת וחתימתכם לאישור.
פרטי הגננת _________________________ חתימתכם _________________________
בהצלחה!
פרטים אישיים לתלמיד/ה
תאריך_____________ :

לקראת שנה"ל :תשפ"א

הורים יקרים ,הנכם מתבקשים למלא במדויק את הפרטים הבאים:
פרטי התלמיד/ה:
שם משפחה _________________

שם פרטי _________________ ז/נ

ת.ז _______________________

עולה לכיתה _________________

ת .לידה עברי ________________

ת .לידה לועזי ________________
שנת עליה ___________________

ארץ לידה ___________________
רח'  /שכונה _________________

ת.ד _______________________

טלפון בבית _________________

טלפון חירום (ציין של מי) _________

גן הילדים  /ביה"ס בו למד התלמיד ___________________ הישוב __________________

פרטי האם

פרטי האב
שם פרטי___________________ :

שם פרטי___________________ :

ארץ לידה___________________ :

ארץ לידה___________________ :

שנת עליה___________________ :

שנת עליה___________________ :

___________________

___________________

ת.ז:

ת.ז:

מקום עבודה_________________ :

מקום עבודה_________________ :

טל עבודה___________________ :

טל עבודה___________________ :

___________________

___________________

עיסוק:

עיסוק:

שנות לימוד__________________ :

שנות לימוד_________________ :
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טל' נייד:

___________________

טל' נייד:

____________________

מייל:

___________________

מייל:

____________________

הורים :מצב משפחתי נשוי  /רווק  /גרוש  /אלמן (הקף בעיגול)
מספר נפשות בבית (כולל התלמיד)__________
חתימת ההורים

מספר אחים ואחיות __________

____________________
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