 03אוגוסט 2022
עבור:
הורי תלמידי "נוף אדום" מבאר אורה
הנושא :הסעות בשנת תשפ"ג לתלמידים העולים בבאר אורה
בעוד כחודש תפתח שנת הלימודים .בשנת הלימודים תשפ"ג ילמדו בבי"ס נוף אדום  175תלמידים ובמעלה שחרות
 .170סה"כ יוסעו בכל יום מבאר אורה לבתי הספר במועצה  345תלמידים.
האיסוף מהיישוב יהיה על פי החלוקה הבאה:
פרטי איסוף תלמידים מבאר אורה:
תחנה
בית ספר
כיתה
 - 1,2,3,4,5מכל התחנות
נוף אדום
א' -ו'
 - 1 ,2 ,3 ,4מכל התחנות
ז' ,ח' ,ט' ,י' ,יא'
מעלה שחרות
 – 1בלבד!
יב'

שעה
7:40
7:20
7:40

הערות
עלייה לפי הרשמה מראש

תלמידי בית הספר נוף אדום
יצרנו קובץ מקוון שבו יוכל כל הורה לרשום מראש את תחנת העלייה של ילדיו לאוטובוס ואת מקום הישיבה בו.
תלמידי כיתות א'-ג' ישבו בשורות  ,2-8תלמידי ד'-ו' ישבו בשורות  9והלאה.
הנכם מתבקשים לבחור שורה לישיבה בהתאם לגיל הילד.
ההרשמה עד  15באוגוסט 2022
הרשמה להסעה בתחנה מספר 1
הרשמה להסעה בתחנה מספר 3

הרשמה להסעה בתחנות מספר 2+4
הרשמה להסעה בתחנה מספר 5

דגשים חשובים:
● לא ניתן לבטל או לשנות מקום בטופס המקוון לאחר ההרשמה.
● השיבוץ הסופי ישלח למייל שבאמצעותו נרשמתם עד ( 25/8המערכת שומרת את הזכות לשינוי מקומות
התלמידים ע"פ הצורך).
● אנו שואפים לשבץ מלווה בכל הסעה.
● למלווים בהסעה יש הסמכות להעביר  /לשנות מקומות ישיבה באוטובוס על פי הצורך.
● בשלב זה ,בהסעה חזור לא יהיו מקומות קבועים וזאת בשל מערכת חוגים משתנה ,ימים ארוכים לתגבור
ועליה מרוכזת של ילדי המרכזון.
● ילדי המרכזון יפגשו בשטח בי"ס בצל וביחד יעלו על אוטובוס קבוע  10דקות לאחר סיום בי"ס ( )13:10וזאת
כדי לאפשר למדריך לרכז ולספור את התלמידים.
בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לשמרית טרבה ,מרכזת נושא ההסעות בבי"ס:
במייל  bus@m-shaharut.org.il -או בטלפון ( 08-6355936בין השעות )8:00-15:00
בהצלחה לכולם,
זוהר מדר בן אליהו
מנהלת מחלקת חינוך נכנסת

קרן ספיר
מנהלת מחלקת חינוך יוצאת

שמרית טרבה
רכזת הסעות

חינוך

האחריות לאפשר תנאים למימוש והתפתחות עצמית ומיטבית של כל ילדה וילד • הזכות לשמר ,לשפר ולחדש לאנשי החינוך והתלמידים
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