המחלקה לחינוך מיוחד וטיפול בפרט  -מידע מפורט
בין תחומי אחריות המחלקה:
חינוך מיוחד:
בקריית אונו קיימות מסגרות חינוכיות הנותנות מענה לתלמידי החינוך המיוחד המתגוררים בעיר ומחוצה לה.
ילדים בעלי צרכים מיוחדים מגיל  3ועד גיל  21משולבים במסגרות החינוך הרגיל ,החינוך המיוחד לסוגיו
ומסגרות משלבות אחרות ברחבי הארץ.
חוק החינוך המיוחד מאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים ללמוד במסגרת של החינוך המיוחד או במסגרת החינוך
הרגיל ,בשילוב יחידני או קבוצתי ,בעזרת תוספת של הוראה ושירותים מיוחדים.
ועדת ההשמה היא הפורום הקובע את זכאותו של הילד בעל הצרכים המיוחדים להשמה בחינוך המיוחד.
הפנייה לוועדת ההשמה יכולה להיעשות על ידי ההורים ,המסגרת החינוכית ,או כל גורם מקצועי הסבור כי צריך
להפנות את הילד לחינוך המיוחד .הפנייה לוועדה צריכה להיות עד לסוף חודש אפריל בכל שנה.
ילד שהוחלט על השמתו בחינוך המיוחד ,ישובץ במסגרת החינוכית שלהערכת המערכת היא המתאימה ביותר
לצרכיו .גם בתוך החינוך המיוחד קיימות אופציות שונות להשמה:
 גנים טיפוליים – עיכוב שפתי או תקשורתיים כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים – כיתות לליקויי למידה וכיתות תקשורתיות. בתי ספר כוללניים לחינוך מיוחד -נמצאים מחוץ לעירהורים לילדים עם צרכים מיוחדים המעוניינים לשלב את ילדם במסגרת רגילה ,יכולים לפנות למסגרת המיועדת,
להציג את האבחונים של ילדם ולבקש לכנס בעניינו ועדת שילוב ,שתבחן את יכולתו להשתלב ואת סוג הסיוע
שיש לספק לו כדי שימצה את כישוריו.

סייעות רפואיות:
תלמידי החינוך הרגיל שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הנדרשים לסיוע בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה
או בפעולות למניעת מצבים מסכני חיים מיידים יכולים להגיש בקשה לסייעת רפואית במידה ועומדים
בקריטריונים של הועדה הרפואית.
את המסמכים יש להגיש למחלקה לטיפול בפרט.

ילדים ונוער בסיכון:
השתתפות בוועדות היוועצות עירוניות הקשורות בילדים ונוער בסיכון
•
התאמת מסגרת חינוכית מכילה ותומכת לילדים ונוער בסיכון
•
בניית תוכניות התערבות
•

מניעת נשירה:
איתור ,ליווי ומעקב אחרי תלמידים בסכנת נשירה המטופלים ע"י קצינות ביקור סדיר,
•
במטרה למנוע נשירה ממערכת החינוך הפורמאלית.
ועדות התמדה -קיום ועדות לתלמידים שמבקשים לנשור מבית הספר
•

]הקלד טקסט[

