
 :גמולים צבירתו בהשתלמויות להשתתפות הנחיותנהלים ו

 . מלאה נוכחות חובת חלה לומד כל על(1

 . לגמול זכאות תינתן לא, מסך שעות 20%העולה על היעדרות ב 

 .( פעילויות שונות בבית ספר/גןהיעדרות על בסיס רפואי/כולל )גם במקרה של היעדרות מוצדקת הנוהל תקף יודגש כי 

 .ממפגשים היעדרויות להשלים ניתן לא החינוך משרד הנחיות י"עפ

 ( והגשת  המטלות.100%סינכרונית חובת נוכחות בכל המפגשים) -** בהשתלמות מקוונת א

 . הפסגה הנהלת י"ע אושר אם אלא, כהיעדרות ירשם - המפגש תום לפני יציאה או איחור : לב שימו

, הרישום מערכת דרך יעשה התשלום. מפגשי פיתוח מקצועי שעות 30 כל על ₪ 15 בסך תשלום מחייב להשתלמות רישום (2

 . אחרת בדרך לשלם ניתן לא. בלבד אשראי כרטיס באמצעות

 .השעות ובאותן הימים באותם המתקיימות השתלמויות בשתי ללמוד יוכל לא משתלם(3

חובת הגשת העבודות דרך אתר המלווה את  .והנחיות חומרים, התכנים פירוט ובו קורס מלווה אתר קיים השתלמות בכל(4

 moodleהקורס בסביבת 

  .ילדים עם להשתלמות הגעה על מוחלט איסור חל(5

 הנוכחות בדף חתימה

 רק. בלבד באחריותך והיא לנוכחות עדות מהווה החתימה. ובסופו בתחילתו מפגש בכל המועבר נוכחות דףב לחתום עליך(1

 . לנוכחות עדות מהווה מקורית חתימה

 . הפסגה הנהלת החלטת פ"ע, ההשתלמות  ובסוף בתחילה יועבר הנוכחות דף: לב שימו

 .ההשתלמות ביומן ולמעקב מרוכז לרישום מועבר הנוכחות דף. בדיעבד חתימה הוספת תתאפשר לא(2

 בהשתלמות מוסדית יוכר הגמול על השתתפות בהשתלמות  פעם בשלוש שנים.   -למנהלים (3

              לכך.אין לדווח על השתתפות מעבר 

 לגמול זכאות

 :והמנהליות הפדגוגיות החובות בכל עמדת אם רק לגמול וזכאות בהשתלמות השתתפות אישור ינפיק החינוך משרד(1

  מהמפגשים 80% ב לפחות נוכחות •

  יאפשר לא העבודה בהגשת איחור. במועד והגשתן הנדרשות המטלות כל של אישי  ביצוע •

 .הפסגה הנהלת של חריג באישור אלא, בהשתלמות הכרה            

 .בחינה או/ו בעבודה עובר ציון קבלת •

  לדעת חשוב(2

 .ויישומיות אישיות משימות והגשת ביצוע ומחייבות, ציון עם הן" לתמורה עוז"ו" חדש אופק" השתלמויות כל •

 . בכיתה הנלמד יישוםו המשתלם של המקצועי לפיתוח הקורס תרומת על רפלקציה כלולת הסיכום עבודת •

 

 .ומקדמת  איכותית השתלמות לכם מאחל ה"הפסג צוות


