בית ספר לחינוך סביבתי ע"ש י .שריד
לוקחים אחריות ,משנים מציאות

ספטמבר 2019

לכבוד הורי התלמיד /ה __________________ :

הנדון:
קבלת הסכמתכם להכללת בנך/בתך בפעילות אתר האינטרנט שמוסדנו הקיים לשנת תשע"ט ובצילומים
לצורך שיתוף קהילת בית הספר בפעילויות שוטפות .כתובת האתר היא/ http://sarid.schooly.co.i l:
האתר נבנה /ייבנה לצורך המטרות האלה:
 .1הכרות עם העשייה הבית – ספרית על פי העקרונות המנחים אותנו.
 .2העברת מידע לתלמידים ,הורים ומורים בבית הספר בתחומים שונים.
 .3שיתוף הקהילה במגוון הפעילויות.
 .4פעילות חינוכית ולימודית של תלמידי ביה"ס בצורה נגישה וקלה.
באתר נכללים/ייכללו התכנים האלה:
"אני מאמין" בית ספרי -התפיסה החינוכית ויעדי ביה"ס.
מידע על תכניות לימודים בתחומים שונים.
פעילויות מתוקשבות לתלמידי הכיתות.
תמונות ושקופיות המתעדות את הווי בית הספר.
בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו באתר כתובות המגורים של התלמידים ,מספרי טלפון או
מידע רגיש לגבי תלמידים על צנעת אישיותם ,אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות
לימודיות.
ברצוננו לשלב את הנושאים הבאים בפעילויות האתר:
רישום שמות תלמידים.
הצגת תמונות קבוצתיות של התלמידים ללא ו/או עם ציון שמותיהם.
שיתוף תלמידים בפורומים.
פרסום חיבורים או הבעת דעות של תלמידים.
כדי לכלול את בנכם/בתכם בפעילויות הנ"ל עלינו לקבל את הסכמתכם המפורשת לכך .נא מלאו את הטופס
הרצ"ב ,אשרו אותו בחתימתכם ושלחוהו לבית הספר .אם תשנו בעתיד את דעתכם ותרצו לחזור בכם לגבי
הפעילויות המופיעות בטופס ,כולן או חלקן ,תוכלו לפנות אלינו בכתב ,ונמלא את בקשתכם.
בברכה
סמדר אביסטריס ,רכזת מחשבים

ורד שגב  ,מנהלת בית הספר

טופס הסכמת ההורים והתלמידים להשתתפות בפעילויות באינטרנט לשנת תש"פ
לכבוד :המנהלת____________ בית הספר__________________
בתשובה למכתבך מיום__________ ובכפיפות לאמור בו הריני להביע את הסכמתי לשיתוף
בני/בתי______________ מכיתה______ בפעילויות האינטרנט הבאים :רישום שם בני/בתי  ,הצגתו/ה
בתמונה של בני/בתי ,בתמונות קבוצתיות  ,הסכמה לשיתוף תלמידים בפורומים ,פרסום חיבור או דעה של
בני/בתי ושקופיות ופליירים המשתפים בהוויי בית הספר.

תאריך______________:

שם ההורה_____________:

חתימה______________:

בית ספר ע"ש י.שריד ,בר שאול  16רחובות
אתר בי"סhttp://sarid.schooly.co.ile.mail :

טלפון 089475333 -
מייל מזכירות בית הספרsaridrehovot16@gmail.com :

