תקנון זכויות הסטודנטים במקרים של היריון ,לידה ,טיפולי פוריות ,אימוץ או
קבלת ילד למשמורת אומנה
האירועים הבאים :לידה ,שמירת היריון ,טיפולי פוריות ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת אומנה מוגדרים
בסעיפים הבאים כאירוע מזכה.
 .1דיקנט הסטודנטים אחראי על מימוש זכויותיהן של סטודנטיות הרות וסטודנטיות שילדו.
 .2חופשת לידה
 2.1ההיעדרות מחופשת לידה הינה בהיקף של שישה שבועות על פי המתכונת הזאת:
לימודים עיוניים – שישה שבועות רצופים; התנסות מעשית – ארבעה שבועות רצופים ושבועיים נוספים
– בת יאום בין הסטודנטית והמדריך הפדגוגי/הדידקטי ובידיעת ראש/ת המסלול .חופשת הלידה תיערך
בצמוד ליום הלידה ולא ניתן יהיה לדחותה.
 2.2סטודנט או סטודנטית שנעדרו בשל טיפולי פוריות ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת אומנה רשאי להעדר
עד  30%מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות בכפוף להמצאת אישורים מתאימים.
 2.3סטודנט/ית לאחר אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה וסטודנטית לאחר לידה יהיו זכאים להיעדרות
נוספת של  10%מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול בילד.

.3

חניה

 3.1סטודנטית בהיריון זכאית לחניה בחניון המכללה החל מהשבוע ה 29-להריונה.
 3.2למימוש זכות זו עליה לפנות לקב"ט המכללה או לדיקנט הסטודנטים ולדווח על הפרטים הבאים :שם מלא,
מספר ת"ז ,מסלול הלימודים ,שנת הלימודים ,ימי הלימודים ושעות הלימודים ,סוג הרכב ,צבעו ומספרו
ולצרף אישור רפואי שבו מצוין שבוע ההיריון.
 3.3החניה הינה על בסיס מקום פנוי
.4

הגעה עם תינוק לשיעורים

.4.1

ניתן להגיע לשיעורים עם התינוק עד שלושה וחצי חודשים לאחר הלידה

.4.2

אין להיכנס עם תינוקות למעבדות המכללה ,מטעמי בטיחות וביטוח.

 .5מטלות

סטודנט או סטודנטית שנעדרו בשל אירוע מזכה יוכלו להגיש מטלה חלופית תוך שבעה שבועות מיום
ההגשה ,בתיאום עם המרצה.
 .6מועד נוסף לבחינה
.6.1
.6.2

,סטודנט או סטודנטית שנעדרו ממבחן בשל אירוע מזכה זכאים לגשת למועד מיוחד.
לאישור מועד בחינה מיוחד יש לפנות לדיקנט הסטודנטים בצירוף אישורים על קיומו של אירוע

מזכה.
 .7תוספת זמן בבחינות
.7.1

סטודנטית במהלך הריונה תהיה זכאית לתוספת זמן של  25%בעת הבחינה.

.7.2

למימוש זכאות זו יש לפנות לרכזת הבחינות לפחות שבועיים לפני מועד הבחינה.

.7.3

סטודנטית במהלך הריונה זכאית לצאת לשירותים במהלך הבחינה.

 .8חזרה על קורס
סטודנט\ית שנעדר\ה בשל אירוע מזכה יוכל לחזור על קורס ללא תשלום ,בתנאי שטרם נבחנ\ה בו.
 .9בני זוג
.9.1

בן/בת הזוג של סטודנט/ית שנעדר/ה בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר יהיה/תהיה

זכאי/ת לפטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים ממועד האירוע המזכה.
.9.2

בן/בת הזוג שנעדר מבחינה במהלך שלושת השבועות לאחר הלידה יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד.

.9.3

על מנת להסדיר זכאות זו יש לפנות לדיקנט הסטודנטים.

 .10פינות הנקה במכללה
 10.1במכללה קיים חדר הנקה בבניין א ליד הקפיטריה וחדר משפחה במועדון הסטודנטים (ניתן לרכוש
מפתח במשרד אגודת הסטודנטים בעלות של  20ש"ח לשני החדרים ,עשרה שקלים פיקדון).
 .10.2על מנת להסדיר גישה לחדרי ההנקה יש לפנות לדיקנט הסטודנטים.
.11

הדפסות

סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה זכאי ל 20-הדפסות או צילומים של חומר הלימוד ללא תשלום עבור כל
יום לימודים ממנו נעדר .למימוש זכאות זו יש לפנות לדיקנט הסטודנטים.

