תקנון המכינות הקד"א למכינת משל"י
מעודכן ל25.12.18 -

ברוכים הבאים למכינות הקד"א במכללה האקדמית צפת!
לפניך תקנון לימודים ,המבהיר את חובותיך וזכויותיך במכינה .מילוי נאות של כל
הנדרש ,יסייע לכולנו לקיים אווירת לימודים נאותה ,שתאפשר לך להגיע להישגים.
תקנון זה יישאר בידיך ,אתה נדרש לחתום על הנספח המלווה ולהחזירו למכינה .
אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים ,והנאה משהייתך עמנו!

א .רישום
על מנת שנוכל לרשום אותך כיאות ולהגישך לוועדת מלגות ,יש להגיש את כל
המסמכים והטפסים הנדרשים בדחיפות .רק תיק מסודר יוכל להיות מוצג בועדת
מלגות על מנת לקבל מלגת מימון לימודים ומלגת קיום.

ב .תשלומים:
 .1על התלמיד לשלם  ₪ 100דמי רישום  ₪ 150 +נלוות.

ג .היעדרויות ואיחורים:
 .1על כל תלמיד ,ללא יוצא מן הכלל  ,חלה חובת השתתפות בשיעורים ,בהתאם למערכת
השעות שנקבעה לו .
 .2על פי הוראת משרד הביטחון ומשרד החינוך חלה על התלמיד חובת נוכחות של .100%
 .3תלמיד יכול להיעדר עד  20%בלבד בשל מחלה ,אירוע משפחתי של קרוב מדרגה ראשונה,
או חלילה ימי אבל .יש למלא טופס "אישור היעדרות" ,לצרף לו אישורים מתאימים ולהעבירו
למזכירות .תלמיד המשרת במילואים או מאושפז בבית חולים יוכל להיעדר תקופה נוספת
מעל  20%ועד  40%בסך הכל ,במהלך חודש קלנדרי בסמסטר בלבד .יש להמציא אישורים
מתאימים.
 .4היעדרות מן השיעורים בשיעור העולה על  20%לחודש תגרום להקפאת מלגת הקיום ,אם
קיימת ,באותו חודש.
היעדרות מן השיעורים בשני חודשים רצופים -תגרום להקפאת מלגת קיום הלימוד ולהקפאת
מלגת שכר הלימוד לאותו חודש .על התלמיד יהיה לשלם את שכר הלימוד לחודש זה.
היעדרות כזו במשך שלושה חודשים ,תגרום להפסקת המימון ! תלמיד  ,שירצה להמשיך את
לימודיו ,יצטרך לממן את לימודיו.
 .5כל היעדרות  ,בין אם היא מוצדקת בין אם לאו ,מחייבת את התלמיד בהשלמה עצמאית של
החומר הנלמד ,ועמידה בדרישות הלימודיות.
 .6על התלמיד להקפיד להגיע לשיעורים במועד שנקבע .מורה לא יקבל לשיעור תלמיד שהגיע
באיחור ,עד ההפסקה .היעדרות זו תיחשב במניין שעות ההיעדרות.

.7

תלמיד ,המבקש להפסיק את לימודיו לפני סיומם במועד הרשמי ,חייב להודיע על כך בכתב
מיידית להנהלת המכינה ולפרט את הסיבות ,שגרמו לכך.

 .8תלמיד ,שלא יודיע בכתב מיידית ,יחויב בשכר לימוד עד יום הגשת המכתב ,גם אם לא למד
בפועל ,וזכויותיו העתידיות תפגענה.

ד .חובת השתתפות בבחינות
 .1חובה על כל תלמיד לגשת לבחינות במועדן.
 .2תלמיד ,שייעדר מבחינה והיעדרותו אינה מאושרת ו/או מוצדקת ,יוזמן לשיחה עם ציפי
העו"ס.

שעות הקבלה במינהל הסטודנטים:

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

עמירה

8:00-15:00

8:00-15:00

8:00-14:00

8:00-15:00

8:00-15:00

תדהר

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-15:00

14:00-17:30

------------

14:00-19:00

12:45-19:00

אהובה 14:00-19:00

הערות:
 .1חל איסור חמור על עישון בכיתות או במסדרונות הבניין!
 .2יש לשמור על ניקיון המבנה ועל שלמותו !
 .3הצילום במכונת הצילום במזכירות אסור בהחלט!
 .4הכניסה לחדר מורים מיועדת לסגל המורים ולצוות בלבד.
 .5אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור.
 .6אין לאכול ולשתות במהלך השיעורים.
 .7במכינה לומדים תלמידים ממגזרים שונים ומאוכלוסיות שונות .אנו מבקשים
לשמור על כבודם של הלומדים והמורים ,ולהתייחס אחד לשני בסבלנות
ובסובלנות!
 .8כל הנכתב בתקנון זה בלשון זכר מיועד לזכר ונקבה גם יחד.

תקנון המכינות הקד"א
הצהרה
אני החתום מטה מצהיר בזאת ,כי:
 .1התקנון נשאר בידיי.
 .2קראתי את התקנון בשלמותו.
 .3התקנון ברור ומובן לי.
 .4אני מתחייב לנהוג לפי המתחייב מהתקנון !

שם פרטי_________________ שם משפחה_____________________

תאריך__________________ חתימה _________________________

