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 .1מטרה:
 .1.1לתאר את תהליך הכנת ופרסום מערכת לימודים עבור כל מסגרות הלימוד במכינה.
 .2מסמכים ישימים :אין
 .3הגדרות:
 .3.1מערכת לימודים – תכנון והרכבת מערכת לימודים שנתית למסלולי הלימוד השונים
במכינות.
 .3.2תכנית עבודה – מסמך הנחיות של חברת מרמנט-חברה המפקחת על המכינות
הקדם אקדמיות לתכנון שנת הלימודים.
 .4שיטה:
 .4.1מספר הקורסים בכל אחת ממסגרות הלימוד הקיימות במכינה ,נקבע ע"י מרמנט על
פי תוכנית שנתית מוגדרת ומאושרת מראש ומוגשת לאישור ע"י מנהלת המכינה..
 .4.2מנהלת המכינה תתאם בסיום כל שנת לימודים עוקבת יחד עם רכזי המקצועות
אנגלית מתמטיקה וכל יתר מורי המכינה ,את שעות הלימוד בכל אחת מהמסגרות.
 .4.3מנהלת המכינה תשבץ את המורים בהתאם לנתונים ולתכנית העבודה שהוגשה
לפיקוח מרמנט( .סעיף .)3.2
 .4.4בתום שיבוץ המורים בכל המקצועות בקורסים המתוכננים להיפתח ,תקליד היועצת
את מערכת השעות והנתונים למערכת הממוחשבת.
 .4.4יועצת המכינה תשבץ חדרי לימוד בכל הקורסים המדווחים ותקליד אותם למערכת
הממוחשבת.
 .4.4מערכות לימודים ושיבוצן תודפסנה עבור כל אחת ממסגרות הלימוד ,תופצנה
ותפורסמנה ע"י צוות המכינה לצוות המורים והתלמידים ,הן ע"י מיילים למכותבים
וכן ע"ג לוחות המודעות של כל מכינה.
 .4.4שינויים במערכת הלימודים יעודכנו ע"י יועצת המכינה ,במערכת הממוחשבת,
ובמקביל יפורסמו ע"ג לוחות המודעות במכינה.
 .4אחריות:
 .4.1אחריות לביצוע הנוהל חלה על מנהלת המכינה.
 .4נספחים :תרשים זרימה – נוהל הכנת ופרסום מערכת לימודים במכינה.
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 6.4סעיף חדש
תרשים זרימה
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