תאריך ________________

לכבוד אגף החינוך
טופס בקשה של תושב חוץ ללמוד בבי"ס במועצה
לשנת הלימודים___________ :

פרטי התלמיד/ה:
שם משפחה ______________________ שם פרטי_________________ תעודת זהות _____________________
תאריך לידה ________________ כתובת ______________________________________________________
טלפון בבית _____________ טלפון נייד הורה (אם/אב) ____________ טלפון נייד הורה (אם/אב) ______________
שם בית הספר __________________________ לכיתה ____________________
סיבת הבקשה _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
אישור הורים * נדרשת חתימת  2ההורים
שם ההורה (אם/אב) _____________ תעודת זהות __________________ חתימה ___________________
שם ההורה (אם/אב) ______________ תעודת זהות __________________ חתימה ___________________
מצב משפחתי _________________________________________________
מייל להחזרת האישור ____________________________________________
מסמכים שיש לצרף:
 אישור לימודי חוץ מהרשות השולחת
 כתב אישור והתחייבות כספית (מצורף לטופס זה)
 טופס ויתור סודיות (מצורף לטופס זה)
* את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים יש לשלוח לפקס 04-6520062 :עבור רוני ,או במיילronig@emekyizrael.org.il :

* במידה ומדובר במשפחה שבראשה הורה יחיד ,יש לצרף את המסמכים הבאים:
תצהיר

צילום תעודת זהות

הסכם משפטי

אחר

 --------לשימוש משרדי  ---------לשימוש משרדי  ---------לשימוש משרדי  ---------לשימוש משרדי ------תאריך ______________ החלטה _______________ הערות_______________________________________
____________________________________________________________________________________
תשלום אגרת חוץ :ע"ח המשפחה  /הרשות

זכאות להסעה :כן  /לא

חתימה______________

תאריך _________________
לכבוד
המועצה האזורית עמק יזרעאל
הנדון :כתב אישור והתחייבות
מאחר ואנו מתגוררים ב__ _________ ___ ולא בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן" :המועצה" );
ומאחר ו___ __________ ___ נתנה את אישורה לכך שבננו ___ ______ ___ ת.ז ___ _______ ___ .ילמד
ב בית ספר __ ________ __ בתחום המועצה א ין בכוונתה לשאת בתשלום עבור תל מידי חוץ;
אנו הח"מ:
_____ _____ _____ ___ _____ ת.ז ________ ____ _____ .כתובת_____________ __________
______ ______ _ ___ _______ ת.ז ____ __ _ __ ________ .כתובת_______________________
מצהירים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:
 . 1אנחנו הוריו של _______ _________ ______ ת.ז( ______ _______ _______ .להלן" :התלמיד" ).
.2
.3

.4

.5

.6

התלמיד נרשם על ידינו ביוזמתנו ועל פי בקשתנו לכתה _____ בביה"ס ___ _________ _____ בתחומי
המועצה (להלן" :בית הספר" ).
אנו מתחייבים לשלם לכם בעצמנו ועל חשבונ נו את כל הסכומים על פי דרישתכם בגין אגרת תלמיד חוץ  ,ועבור
השתתפות מועצה בתקצוב העשרה לתלמיד תושב מועצה ,וכל תשלום אחר שיוטל על הורי תלמידים בבית הספר
בכל אחת משנות הלימודים וזאת מיד עם דרישתכם הראשונה ,ובכל מקרה לא יאוחר מ  30 -יום לפחות לפני
תחילת כל שנת לימודים.
ידוע לנו ומוסכם עלינו כי אם לא נקיים את התחייבויות ינו לפי סעיף  3לעיל במלואן ובמועדן  -אתם תהיו
רשאים לבטל את רישומו של התלמיד לבית הספר ו/או לא לקבל אותו ללימודים בבית הספר ,וזאת מבלי לפגוע
בכל זכות שתהיה לכם כלפינו לפי כל דין.
התחייבויות ינו לפי כתב זה יעמדו בתוקפן במשך כל שנות הלימודים בהן ילמד התלמיד בבית הספר או בבית
ספר כלשהו בתחומי המועצה.
אנו נקיים את התחייבויותינו לפי כתב זה שנינו ביחד וכל אחד מאתנו לחוד.
ולראיה באנו על החתום:
____________________ __

_______________________

ויתור סודיות
אני מאשר/ת לבית הספר הנוכחי __________________ להעביר דו"ח חינוכי
לגבי בני/בתי _____________ לבית הספר המבוקש ________________

תאריך

שם ההורה

חתימת ההורה

