כבוד האדם אחריות יושרה

לראשונה הרישום לתיכון לשנת הלימודים תשע"ט
יעשה באמצעות האינטרנט
תלמידים/ות המסיימים/ות את חטיבת הביניים "עלומים" יירשמו לתיכון "רוטברג"
תלמידים/ות המסיימים/ות את חטיבת הביניים "קלמן" יירשמו לתיכון "אלון"
הרישום יערך בין התאריכים  12-7בפברואר 2018
לצורך הרישום יש להיכנס לאתר האינטרנט של עיריית רמת השרון:
http://ramat-hasharon.muni.il
בשדות המתאימים יש להקליד את מספר תעודת הזהות של התלמיד/ה ואת מספר תעודת הזהות של ההורה.
אנא הקפידו על הקלדה מדויקת של הפרטים כולל מספרי הטלפון וכתובת דוא"ל
בסיום תהליך הרישום יש לוודא הופעת ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה"
כמו גם קבלת אישור דומה בכתובת הדוא"ל שהוקלדה בתהליך הרישום
בשלב זה יופיעו שדות בחירה להיבחן למגמות הייחודיות בשני התיכונים.
עליכם לסרוק תעודת מחצית א' של חטיבת הביניים וכרטיס תלמיד שימולא על ידיכם

לבוגרי חטיבת "קלמן"
ניתן לבחור שלוש מגמות ייחודיות
(יש לתעדף את הבחירה):

לבוגרי חטיבת "עלומים"
ניתן לבחור שלוש מגמות ייחודיות
(יש לתעדף את הבחירה):

תיכון אלון
מוסיקה (קלאסית//ג׳אז ,פופ ורוק)
מחול
תיאטרון
אומנות חזותית
קולנוע
רב-תחומית

תיכון רוטברג
מנהיגות בין תחומית
ביולוגיה רפואית
תקשורת
הנדסת תוכנה
ביוטכנולוגיה
רב-תחומית

תיכון רוטברג
מנהיגות בין תחומית
ביולוגיה רפואית
תקשורת
הנדסת תוכנה
ביוטכנולוגיה

תיכון אלון
מוסיקה (קלאסית//ג׳אז ,פופ ורוק)
מחול
תיאטרון
אומנות חזותית
קולנוע

אם אינכם מעוניינים להיבחן עליכם לעבור לשלב הבא ולאשר את בקשתכם להירשם לתיכון אליו שובצתם.
בתום תהליך הרישום תופיע האפשרות לבקשת העברה.

מסמכים הנדרשים לרישום עבור תושבים חדשים:
.1
.2
.3

.4
.5

ת.ז של שני ההורים עם כתובת מעודכנת ,חוזה דירה ואישורי ארנונה יחד עם טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.
אם הרישום מתבצע שלא על ידי שני ההורים ,יש להצטייד בת.ז של הרושם וייפוי כוח החתום על ידי שני ההורים.
הורים עצמאיים – גרושים ,פרודים ,יחידניים – בנוסף למסמכים הרשומים לעיל יש לצרף כתב הצהרה חתום ע"י ההורה
הרושם מעודכן ותקף למועד הרישום ,צילום ת.ז כולל הספח של שני ההורים.
טפסים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של עיריית רמת השרון במחלקת העל יסודי.
יש להגיע לאגף החינוך ברחוב יצחק שדה  4עם כל המסמכים על מנת לקבל הפנייה לבתי הספר.
הרישום יערך ידנית במזכירות בתי הספר.

יצירת קשר עם אגף החינוך:
טלפון03-7602445 ,03-7602447 :

מומלץ בעזרת הודעה לorit_l@ramat-hasharom.muni.il, revital_m@ramat-hasharon.muni.il :
בכותרת ההודעה כדאי לציין את שם הילד ,מספר תעודת זהות ,תיכון מבוקש ומספר טלפון זמין .פגישות יתואמו באמצעות המייל.

