תקנון והצהרת בריאות

ביה"ס של הבלט הישראלי (תשע"ח – )2017-18

בביה"ס של הבלט הישראלי  7רמות לימוד מגן חובה עד כיתה יב' .שיבוץ התלמידים/ות בהתאם לכיתה ורמה ,ובכפוף
למבדקי התאמה.

אישור טופס זה ו/או תשלום על שכר הלימוד מהווים הסכמה לתקנון והצהרת הבריאות.

תנאים כלליים

שנת הלימודים תשע"ז מתאריך  3.9.2017עד 28.6.2018
חופשות בית הספר כמפורט ב'לוח החגים והחופשות' בנספח א' לתקנון זה.
השתתפות בשיעורים מותנית בהסדרת התשלום השנתי מראש.
בית הספר של הבלט הישראלי שומר לעצמו את הזכות לשינויים במערכת השעות ,ואת הזכות למנות מורה מחליף במקרים כמו
היעדרות ,חיסורים ,אי התאמה וכדומה.
הודעות ועדכונים מבית הספר (בנוגע למערכת השעות ,עדכונים ,שינויים ועוד) יתבצעו באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד.
חובת ההתעדכנות חלה על התלמיד/ה ומשפחתו.
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תשלומים ותנאי ביטול
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ההרשמה ושכר הלימוד שנתיים (בחלוקה לעד  10תשלומים) ,ובכפוף ובהתאמה ל'לוח החגים והחופשות' בנספח א' לתקנון זה.
למצטרפים במהלך השנה ייגבה תשלום החל מתחילת החודש בו החלו ללמוד.
עבור פעילויות מחול נוספות כגון :קורסים ,מפגשי מחול ,סדנאות ,צפייה במופעים  ,כרטיסים למופע סיום וכד' ,ייגבה תשלום
בנפרד.
בגין היעדרות משיעורים ,מכל סיבה שהיא ,לא יינתן זיכוי כספי.
במקרה של הפסקת לימודים ,בהודעה בכתב עד  25לחודש ,ולא יאוחר מתאריך  – 25.2.2018התלמיד/ה יהיו זכאים ליתרת
התשלומים מהחודש העוקב להודעה.
הפסקת לימודים (למעט נסיבות כוח עליון) לאחר  - 25.2.2018לא יינתן כל החזר.
הפסקת לימודים בגין מחלה מותנת בכפוף לאישור רופאי.
הנחה בגובה  10%תינתן לאחים (על הסכום הנמוך) ולמשפחות חד הוריות.

הצהרת בריאות

אני מצהיר/ה בזאת ,כי הילד/ה כשיר/ה לפעילות בשיעורים ואין בעיות רפואיות מכל סוג שהוא המונעות ממנו/ה השתתפות בשיעורי הבלט
בבית הספר לבלט קלאסי ,בידיעה כי זו פעילות מאומצת.
במידה וקיימת בעיה רפואית מכל סוג ,אני מתחייב לצרף אישור רופא המאשר השתתפות בשיעורי הבלט.

שיבוץ בקבוצות ונוכחות
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שיבוץ בקבוצות נעשה ע"י הצוות המקצועי לפי רמתם של התלמידים.
הנוכחות בשיעורים הינה חובה .במקרה של היעדרות ,ההורים או התלמיד/ה מתבקשים להודיע על כך מראש.
אנו מבקשים להימנע מחיסורים .חיסורים משפיעים על קצב התקדמות ,השליטה בחומר הנלמד ובתחושת השייכות לקבוצה.
שיעורים סדירים מתקיימים בנוכחות של  4תלמידים ומעלה.
שיעור שבוטל עקב נוכחות של פחות מ - 4משתתפים ,לא יוחזר) .לתלמידים שהגיעו יימצא פיצוי הולם).
במקרה של מחלה אין להגיע לשיעור.
תלמיד שלא יכול לרקוד עקב פציעה מתבקש להגיע לצפייה בשיעור.
לידיעתכם ,בית הספר מחזיק תיק עזרה ראשונה הכולל קרח ופלסטרים )לא יינתנו לילדים או נוער כדורים או משככי כאבים
מכל סוג שהוא).

כיבוד זמן
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יש להגיע לשיעור  15דקות לפני תחילתו ולהתכונן לקראתו( .חימום ,תלבושת וכו) ,אנו רואים בכך חשיבות גם בהקשר של כבוד
ובניית משמעת.
תלמידים ייכנסו לסטודיו  5דקות לפני תחילת כל שיעור .אין לחכות למורה במסדרון.

התנהגות תלמידים/ות
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תלמידים יתייחסו זה לזה בכבוד ואדיבות .יתייחסו בכבוד למוריהם ,לצוות בית הספר ולתלמידים בקבוצות השונות.
תלמידים ישמרו על ניקיון השירותים ,אזור ההמתנה וחדר ההלבשה.

תלמידים יהיו אחראים לציוד שלהם .אין ההנהלה אחראית לאובדן חפצים אישיים .תלמידים מוזמנים להכניס תיקים
או חפצים יקרי ערך לתוך הסטודיו ולהניחם במקום המיועד לכך.
תלמידים לא יכניסו אוכל  /שתייה לתוך הסטודיו (למעט בקבוקי מים(.
תלמידים מתבקשים לכבות טלפונים ניידים בזמן השיעור.
תלמידים לא יצלמו תלמידים אחרים או מורים בזמן השיעור ,לא יפרסמו תמונות או קטעי וידאו באינטרנט.

התנהגות הורים
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הורים מתבקשים להביא את הילדים בזמן לשיעור.
הורים לא יכולים להיכנס לצפות בשיעורים .זמני צפייה בשיעורים מתאפשרת ב"שבוע שיעורים פתוחים".
לביטחון וכיבוד הפרטיות ,אין לפרסם תמונות או קטעי וידאו שצולמו בשיעורים פתוחים ,לא באינטרנט  ,ביו טיוב ,בפייסבוק ,
אלבומים ציבוריים או בכל מדיה אחרת.

הופעה בשיעורים
.1
.2
.3

יש להופיע לשיעורים לפי קוד לבוש כמפורט בנספח ב' לתקנון זה.
בהיעדר לבוש מתאים לא יוכל התלמיד/ה להשתתף בשיעור.
אין להיכנס לשיעור עם תכשיטים ,כולל שעון ,צמידים ,עגילים או טבעות.

הופעת סוף השנה
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לקראת מופע סוף השנה מתקיימות חזרות אינטנסיביות ,לוח החזרות מתפרסם כחודש לפני מועד ההופעה.
התלמידים/ות מתבקשים להגיע לכל החזרות שנקבעו למופע ,גם אם נקבעו בימים ומועדים אחרים מתכנית הלימודים.
היעדרות מחזרות עשויה להוביל לביטול השתתפות התלמיד/ה במופע.

הסכם צילום ופרסום

בזאת אני נותן את הסכמתי המלאה לצילום בני/בתי בשיעורי המחול בבית הספר או בהופעות או אירועים לכל צלם ,אדם או נציג מטעם
בית הספר שקיבל רשות צילום מטעם בית הספר.
אני נותן הסכמתי לפרסם תמונות באתר בית הספר ,בעיתון ,בפייסבוק ,באתרים השונים הקשורים למחול ,אתרי חוגים וכד'.
בעת חתימתי אני מוותר על זכויותיי על תמונות אלה.
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