
 

 

 

 ' שבט תשפ"אה

 2021ינואר  18
 

 נוהל טיפול בבקשת אישור לימודי חוץ בשלב המעבר מביה"ס היסודי לחטיבה

 יסודי אשר אינם שייכים למועצה האזורית חוף השרון-ובמעבר מהחטיבה לעל

 

המועצה קליטה טובה ומיטיבה בביה"ס העל יסודי ושש שנות צמיחה  אנו מאחלים לכל תלמידי

 ריגשית ולימודית כאחד.-משמעותית מבחינה חברתית

 

  העולים מהיסודי לחטיבה או תלמידים עוד בטרם הגשת בקשת אישור ללימודי חוץ

 ח':-בחטיבת הביניים בכיתות ז'

בבית החינוך המשותף לעולים מהיסודי לחטיבה( יש לתאם פגישה עם מנהלת חטיבת הביניים 

. ליצירת קשר לתאום פגישה עם מנהלת חטיבת הביניים יש ליצור קשר טלפוני/ חוף השרון

 באמצעות המייל.

 09-9596553טלפון: 

 gilish@hfs.schoolמייל: 

 נוך ובו המלצתה.מנהלת חטה"ב תעביר סיכום פגישה לאגף החי

לבתיה"ס העל  שבוע לפני מועד הרישום לאישור לימודי חוץ תועבר לאגף החינוך עד תכםבקש

 .ולאחר שהתקיימה הפגישה בבית החינוך המשותף חוף השרון יסודיים

 

  תלמידי כיתה ט'( לחטיבה העולים מהחטיבה עוד בטרם הגשת בקשת אישור ללימודי חוץ(

 :העליונה

. ליצירת קשר לתאום בבית החינוך המשותף חוף השרוןהפדגוגי  הרכזיש לתאם פגישה עם 

 יש ליצור קשר טלפוני/ באמצעות המייל. הפדגוגי הרכזפגישה עם 

 09-9596509טלפון: 

 estim@hfs.schoolמייל: 

 .ווך ובו המלצתסיכום פגישה לאגף החינ הרכז הפדגוגי יעביר
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בקשתכם לאישור לימודי חוץ תועבר לאגף החינוך עד שבוע לפני מועד הרישום לבתיה"ס העל 

 יסודיים ולאחר שהתקיימה הפגישה בבית החינוך המשותף חוף השרון.

 

  בלינק הבא:  אתר המועצהיש להיכנס ללהגשת הבקשה

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=9aa1d603abcceb5c16348ec0ab5508e6 

 בתי ספר -בקשה לאישור לימודי חוץ טפסים  חינוך  מחלקות המועצה 

 :לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים 

  ת.ז של ההורה+ ספח ת.ז. בו רשום הילדצילום 

 אישור תושב מוועד היישוב 

 אישור מביה"ס המיועד על קבלה המותנית באישור לימודי חוץ מהמועצה 

 

 וועדת המעברים תתכנס בשבוע האחרון של חודש מרץ. 

 .דיון בבקשה יתאפשר רק בתנאי שכל המסמכים הנדרשים יוגשו

 .באמצעות המיילהחלטת הוועדה תובא לידיעת ההורים 

 אישור לימודי חוץ יינתן אך ורק לפני תחילת שנת הלימודים.

 לא יינתן אישור בדיעבד.

 

 אין במתן אישור לימודי חוץ משום התחייבות המועצה לתשלום אגרת לימודי חוץ.

אגרת לימודי חוץ תשולם ע"י המועצה רק בכפוף למתחייב על פי חוזר מנכ"ל משרד 

 החינוך.

 

 

 ך, חוף השרוןאגף החינו

 

 

 
 

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=9aa1d603abcceb5c16348ec0ab5508e6
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=9aa1d603abcceb5c16348ec0ab5508e6

