חינוך שרואה רחוק

קרית החינוך אמי"ת כפר בתיה
מדעי טכנולוגי
בס"ד תאריך רישום_____________

טופס רישום לכיתה______ :לשנת הלימודים תש"פ



נא למלא את הפרטים בכתב ברור
יש לצרף צילום תעודה של כיתה ה' מחצית א'+ב'  +הליכות ובהמשך מחצית כיתה ו'

פרטי התלמיד:
שם משפחה _____________________:שם פרטי ____________:ת"ז _____________________________
תאריך לידה _________________:ארץ לידה ________________:תאריך עליה______________________ :
חבר קופת חולים____________________ :
כתובת:
ישוב _________________:רחוב ____________________________ :מס' בית _________ :ת"ד_________
מיקוד________________:
טלפון בבית _______________________ :מס' טלפון נייד של התלמיד________________________________:
דוא"ל של התלמיד (בכתב ברור) ______________________________________________________________
ביה"ס נוכחי ______________________________________:עיר__________________________________ :
מקום תפילה בשבתות וחגים___________________________________________________ :
חבר בתנועת נוער / __________________________________ :לא
מנגן בכלי נגינה כן/לא פרט___________________________________ :
תחביבים בהם הילד עוסק__________________________________________________________________ :
שפת אם ___________________________:שפות מדוברות בבית___________________________________ :
תחומי חוזק/הצטיינות______________________________________________________________________:
תחומי קושי______________________________________________________________________________:
אבחונים שונים ________________________________________________:שנת האבחון_________________:
מדוע בחרתם להירשם לבית המדעי טכנולוגי?
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

רחוב ירושלים  1כפר בתיה רעננה טל'09-7700331/2 :

חינוך שרואה רחוק

קרית החינוך אמי"ת כפר בתיה
מדעי טכנולוגי

פרטי הורים:

פרטי האם

פרטי אב
שם:

שם:

מס' ת"ז

מס' ת"ז

תאריך לידה:

תאריך לידה:

ארץ לידה:

שנת עליה:

ארץ לידה:

מצב משפחתי:

מספר שנות השכלה:

מצב משפחתי:

מקצוע:

מקצוע:

מקום עבודה:

מקום עבודה:

טלפון בעבודה:

טלפון בעבודה:

טלפון נייד:

טלפון נייד:

דוא"ל:

דוא"ל:

שנת עליה:
מספר שנות השכלה:

פרטי אחים ואחיות (כולל נשואים) נא לכלול את התלמיד המועמד ברשימה:
שם

ביה"ס  /עיסוק

גיל

1
2
3
4
5
6
7
קשיים מיוחדים:
לקראת מבחני הקבלה (שאין צורך להתכונן אליהם) נבקשכם לפרט במכתב נפרד על כל בעיה העלולה להשפיע על הישגיו של
בנכם במבחני הקבלה לביה"ס
המכתב ישמר בסודיות .אנא צרפו במידת הצורך למכתב אישורים מתאימים.
תלמידים שאובחנה אצלם לקות למידה יוכלו לקבל זמן נוסף וסיוע מתאים .נבקשכם להציג את האישורים המתאימים בפני
היועצת האחראית על תהליך הקבלה לביה"ס.
אם ישנו מידע נוסף שברצונכם להביא לידיעת צוות ביה"ס ,אנא צרפו אותו במכתב נפרד.
אנו מאשרים בחתימתנו כי כל המידע שמסרנו נכון ככל הידוע לנו.


כחלק מתהליך הקבלה ,אנו מאשרים לבית הספר לקבל מידע אודות בנינו מבית הספר היסודי שבו הוא לומד.

תאריך____________________________:

חתימת ההורים _________________________

רחוב ירושלים  1כפר בתיה רעננה טל'09-7700331/2 :

