הח"מ יישא בכל אחריות בגין נזקים
שייגרמו היה והמידע שנמסר אינו נכון.
מחלקת החינוך

בקשה לאישור לימודי חוץ לשנת הלימודים תשפ"א
אנו החתומים מטה;
פרטי ההורים
שם ההורה

מספר זהות

מס' טלפון נייד

שם ההורה

מספר זהות

מס' טלפון נייד

מבקשים לקבל אישור לימודי חוץ למסגרת חינוכית
מתאריך
מספר זהות:

בכתובת

בעבור בננו /בתנו (שם)
תאריך לידה:

סיבות הבקשה___________________________________________________________ :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 הנני מצהיר/ה ,כי בקשה זו – בדבר אישור לימודי חוץ – מוגשת בזאת ,על אף שקיימת מסגרת
לימודית -חינוכית בהסדרי המועצה ,אשר עונה על צרכיו/ה של הקטין/ה .
 בנסיבות אלה הנני מתחייב/ת בזאת לשאת באופן אישי וישיר בכל תשלום שהוא בגין לימודי החוץ של
הקטין/ה במוסד החינוך מושא בקשה זו (לרבות :אגרת לימודי חוץ ,אגרת שירותים – כדוגמת תשלום בגין
תל"ן וכיו"ב) ,וזאת בין אם התשלום הוטל ע"י מוסד החינוך מושא בקשה זו ו/או ע"י הרשות המקומית בה
מצוי מוסד החינוך מושא בקשה זו ו/או ע"י משרד החינוך
 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הריני להצהיר בזאת ,כי אני והאחראי הנוסף נושאים באחריות המלאה הנובעת
מבקשתנו זו – וכי לא נבוא אל המועצה המקומית כפר שמריהו ,בכל טענה ו/או דרישה שהיא בקשר עם
לימודי החוץ של הקטין/ה.
 יש לצרף לבקשה:
אישור המסגרת על קבלה עקרונית התלמיד /תלמידה.
צילום של ספחי תעודות זהות של שני ההורים ובהם כל הפרטים האישיים ,כולל פרטי
התלמיד /תלמידה.
מסמך לאימות כתובת במועצה המקומית כפר שמריהו.
יש למלא את פרטי הקשר אליהם יישלח האישור:
דוא"ל

פקס

1

הח"מ יישא בכל אחריות בגין נזקים
שייגרמו היה והמידע שנמסר אינו נכון.
מחלקת החינוך
במקרה של הורה עצמאי – חובה למלא הצהרה והתחייבות
נא לסמן ב -המתאים מסעיף  2 ,1או 3
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי:
הנני אפוטרופ וס החוקי של הקטין/ים ואחראי/ת לחינוכו/ם במשותף עם:
מספר זהות:
שם ההורה:
(להלן האחראי הנוסף) וכי הבקשה נעשית
כתובת:
בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו.
יש לצרף צילום תעודת זהות וחתימת ההורה השני על גביו או מכתב חתום על ידו המאשר את הסכמתו.
הנני האפוטרופוס החוקי והבלעדי של הקטין/ים והאחראי הבלעדי על חינוכו/ם.
חובה לצרף פסק דין עדכני ו/או תעודת לידה רשמית מטעם משרד הפנים ו/או הצהרת ההורה העצמאי
מאומתת כדין ע"י עו"ד.
ניסיתי ללא הצלחה לאתר את האחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום /ביטול הרישום /ההעברה ולקבל את
הסכמתו.
עם אישור הבקשה יבוטל באופן אוטומטי השיבוץ במסגרת החינוכית בכפר שמריהו או מטעמה.

חתימת ההורה:

חתימת ההורה:

תאריך:

את הבקשה יש להעביר למזכירות המועצה רחוב קרן היסוד  18כפר שמריהו.

החלטת הרשות:
 מאושר
 לא מאושר נימוק_____________________________________________________________ :
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