נוהל קב"ס לשיתוף פעולה עם בתי הספר
מושגים:
קב"ס – קצין ביקור סדיר.
בק"ס – ביקור סדיר.
עקרון מנחה:
חוק חינוך חובה חל על כל התלמידים מגיל  5עד גיל 55
האחריות החוקית של ביקור סדיר של הילד ,חלה על הוריו.
הביקור הסדיר פועל במספר מישורים:
 . 5איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא ביצעו רישום למוסד חינוכי.
 . 2איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות קבלת עדכונים מבית הספר וקיום
סיורים במקומות ציבוריים.
 . 3תיעוד ורישום .בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של התלמיד
המטופל.
 . 4סיוע ליועצת בית הספר בחיפוש אחר מסגרות מתאימות על ידי תיווך בין הגורמים
השונים.
 . 5הכרות עם התערבויות מונעות לצמצום נשירה (מועדונית ,האגף לשירותים קהילתיים).
בראשית שנה"ל יזום פגישה מנהל בית הספר ו/או יועצת ביה"ס עם הקב"ס.
מטרת הפגישה היא לתאם ציפיות ,לדון בתלמידים בעלי בעיות בק"ס הממשיכות משנה
קודמת ולהציף שמותיהם של תלמידים בעלי בעיות חדשות.
על בית הספר להודיע לקצין ביקור סדיר בכתב  ,במקרים הבאים:
 היעדרות רצופה של שבוע ללא סיבה שוטטות מחוץ לכותלי בית הספר ,נשירה סמויה היעדרות עקביתהדיווח לקב"ס ייעשה באמצעות:
 .5דוח נוכחות של התלמיד (יומן מעקב למורה /דיווח ממוחשב מסודר ואמין)
 .2טופס מס'  , 5הכולל את פרטי התלמיד ,פרטי המקרה ,תהליך הטיפול שנעשה ע"י צוות
ביה"ס ,לפי תאריכים (בפנייה ,יש לתעד כל פעילות שתבוצע וכל תוכנית בה ישולב
התלמיד).
בהמשך כדי לתאם תוכנית טיפול על יועצת ביה"ס לזמן את הגורמים המטפלים (עו"ס,
פסיכולוג ,צוות ביה"ס ,קב"ס).

במקרה של התערבות קצין ביקור סדיר:
 בשלב הראשון תתקיים שיחה טלפונית של מחנכת בית הספר .בהמשך תתקיים שיחתטלפון של יועצת בית הספר ,עם הורי התלמיד .במקביל ,באחריות מחנכת הכיתה  ,יחד עם
יועצת בית הספר לנהל שיחה אישית עם התלמיד.
 במידה ולא חל שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד ,באחריות נציג בית ספר (מחנכת ו/אויועצת) לקיים ביקור בבית התלמיד.
 במידה ובית הספר מבצע את כל הפעילויות הללו ועדין לא יחול שינוי בדפוסי הביקור שלהתלמיד בבית הספר ,באחריות מנהל בית הספר לשלוח מכתב רשום להורים ,עם העתק
לקב"ס.
 הקב"ס יקיים פגישה עם ההורים ויוסברו להם המשמעויות החוקיות של אי שליחתהילד ללימודים.
אפשרות א':
התלמיד שב ללימודים סדירים ,ולאחר דיווח ביה"ס יסיים הקב"ס את הטיפול בתלמיד
אפשרות ב':
אם לא חל שינוי בדפוסי הביקור של הילד ,מנהל ביה"ס והקב"ס יכינו את כל החומר
שהצטבר ויעבירו ליועץ המשפטי ,לקבלת ייעוץ ,לפני שמנהלת אגף החינוך מגישה תלונה,
בנושא בק"ס.

