אגף חינוך
יחידת הרישום לבתי הספר

פרטי תלמיד/ה חדש/ה לרשות רעננה
הקף בעיגול :לשנת הלימודים הנוכחית  /לשנה הבאה
* פרטי התלמיד/ה( :חובה למלא)
שם משפחה

שם פרטי

מין

מספר זהות

תאריך לידה

תאריך מילוי הטופס

* כתובת מגורים חדשה( :חובה למלא)
*לצרף צילום ספח ת"ז עם הכתובת החדשה ,חוזה שכירות/קנייה ,טופס ארנונה מעודכן .

יישוב

רחוב (כתובת
חדשה)

כתובת מגורים קודמת:
יישוב מגורים קודם

מס' בית

מס' דירה

כתובת קודמת (רחוב  +יישוב)

מיקוד

פרטי מוסד קודם:
שם מוסד קודם

פרטים נוספים( :חובה למלא) יש להקיף בעיגול ארץ לידה או ארץ עליה.
תאריך עליה
ארץ לידה/ארץ עליה

שנות שהייה בחו"ל -לתושבים חוזרים

פרטי ההורים( :חובה למלא)
שם פרטי
הורה  1ז  /נ
מספר נייד

הורה 2

ז/נ

שיוך גיאוגרפי (למילוי ע"י מדור רישום)

יישוב מוסד קודם

לאום

טלפון מוסד קודם

מס' אחים

שם משפחה

מספר זהות

כתובת ויישוב

שנת לידה

שנת עליה

ארץ עליה

דואר אלקטרוני

מאשר/ת שימוש
בדוא"ל

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

כתובת ויישוב

שנת לידה

מספר נייד

שנת עליה

ארץ עליה

דואר אלקטרוני

מאשר/ת שימוש
בדוא"ל

לא
• האם ההורים מתגוררים באותה כתובת :כן
• במידה וההורים או אינם מתגוררים באותה הכתובת .יש לצרף טופס הצהרה והתחייבות הורים והסכמת שני ההורים על גבי
צילום ת"ז.
פרטי ביה"ס המבוקש ( :חובה למלא)
חינוך מיוחד
תיכון
חטיבת ביינים
יסודי
תל"י
עצמאי
ממלכתי/דתי
ממלכתי
כיתה

תאריך רישום
(למילוי ע"י יחידת רישום)

ביה"ס המבוקש

תאריך כניסה
(למילוי ע"י יחידת רישום)

ילדכם או אחד ההורים (או שניהם) זקוקים להנגשה במוסד החינוכי כתוצאה מנכות כלשהי.
הערות _____________________________________________________________________________________ :
הגנת פרטיות  :לפי סעיף  11לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א  1981אנו מודיעים בזה ,שהנתונים המבוקשים ישמשו לביצוע חוקי החינוך וכל הקשור לימודיו של הילד הנרשם
במערכת החינוך.

מעמד הרושם :

הורה

מיופה כח

משפחה אומנת

אפוטרופוס (נאמן)

אם הרושם אינו הורה יש לצרף הרשאה ,טופס יפוי כח.
הצהרת הרושם :הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים ומלאים במידה ואעבור דירה בכל זמן שהוא במהלך שנת הלימודים ,אדווח על כך לרשות .אני מסכים
כי הרשות תהיה רשאית לבדוק ולאמת את הנתונים בכל דרך שתמצא לנכון .ידוע לי כי דיווח כוזב על כתובת בעת הרישום מהווה עבירה פלילית ובמקרה של אי מסירת
פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד/ה תהיה הרשות רשאית לבטל את הרישום לאלתר ולמצות את כל הדרכים החוקיות הנתונות בידיה כנגד
העוברים על החוק.

______________
תאריך

________________
שם הרושם

_____________________
תעודת זהות

___________________
חתימת הרושם

המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ובפנקס מאגרי המידע של עיריית רעננה שמספרו9900027717 :

רחוב אחוזה  103מיקוד  4360027המוקד העירוני www.raanana.muni.il *9701
יחידת רישום rishum@raanana.muni.il :טלפון 09-7610632
\Q:\rishum5טפסים והנחיות\טפסים\טפסים ב \WORDרישום-פרטי תלמיד חדש doc.2020

