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נספח  – 14נהלי המכינה

דף הסבר זה בא להקל על קליטתך בלימודים במכינה והנך מתבקש/ת לקרוא אותו בעיון,
לחתום בסופו ולהחזירו למזכירות המכינה.
 .1תוכנית הלימודים במכינה כוללת את המקצועות מתמטיקה ,פיזיקה ואנגלית ברמה
של  5יח"ל וכתיבה מדעית בעברית .לימוד כל המקצועות והנוכחות בשיעורים הינם
חובה לתלמיד מכינה.
 .2ציון הגמר בכל מקצוע הנלמד במכינה ישוקלל עפ"י הישגי התלמיד במבחנים
השבועיים ,חוות דעת המורה ,המבחנים הסמסטריאליים ומבחני גמר המכינה.
 .3לתעודת גמר של המכינה יהיו זכאים רק תלמידים שישיגו ציון  55לפחות ,בכל אחד
מהמקצועות הנלמדים.
 .4על תלמידי המכינה חלות כל הוראות התקנון המשמעתי של הסטודנטים בטכניון.
 .5עבירת משמעת כגון היעדרות מהלימודים ,איחורים או הפרעה למהלך השיעור,
תגרור נקיטת צעדים משמעתיים כנגד התלמידים.
 .6היחידה לחינוך קדם-אקדמי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של
תלמיד שאינו עומד בדרישות האקדמיות ו/או הפרת משמעת או התנהגות בלתי
הולמת אחרת.
 .7תלמיד שצפוי להעדר ממבחן חייב לפני המבחן להצדיק את היעדרותו בפני היועצת.
במקרה של היעדרות לא מוצדקת ,ציון הבחינה יהיה אפס.
 .8תלמיד שבתום סמסטר א' לא יגיע לרמה הנדרשת ,יופסקו לימודיו במכינה.
 .9תלמיד שיפסיק את לימודיו או שלימודיו יופסקו ע"י הנהלת המכינה ,יחוייב בשכ"ל
כדלקמן:


עד חודש מיום תחילת הלימודים יחויב ב 20% -משכ"ל.



עד חודשיים מיום תחילת הלימודים יחויב ב 40% -משכ"ל.



חודשיים ועד תום סמסטר א' יחויב ב 50% -משכ"ל.



לאחר תום סמסטר א' יחויב בתשלום שכ"ל מלא.
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 .10העישון בין כותלי בניני הטכניון בכלל ובבניין המכינה בפרט ,אסורים כמו גם
במעונות .כל העובר על איסור זה יושעה מלימודים וייענש עפ"י חוקי המדינה.
.11אין להכניס אוכל ושתיה לכיתות הלימוד.
 .12כל תלמיד חייב ,שבוע לפני סיום הלימודים במכינה ,להביא אישור מהספרייה שאינו חייב
ספר ואין לו חוב כספי.
.13המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים ,משך הלימודים ,הרכב סגל
המורים ,הרכב הכיתות והחונכים בהתאם לנסיבות.
 .14המרכז רשאי לשנות את גובה שכר הלימוד ,בהתאם להשתנות מדד המחירים לצרכן.
 .15דרישות הקבלה לטכניון מפורטות ב"ידיעון למועמדים" המופק והמופץ ע"י מרכז רישום
וקבלה של הטכניון .דרישות אלה חלות במלואן גם על תלמידי המכינה.
אנחנו שבים ומאחלים לך הצלחה והנאה בלימודים ,במכינה ובטכניון.
___________ __________________________________________________
לכבוד
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
המרכז לחינוך קדם אקדמי
חיפה 32000
קראתי והבנתי את הכתוב בנהלי המכינה.
שם משפחה _____________ שם פרטי ____________ מס' ת.ז______________.
מחזור ____________________________
חתימת התלמיד ________________ תאריך ________________
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