
חוזה התקשרות לחתימה

*ביה״ס שומר לעצמו את הזכות לבטל את הלימודים אם מספר הנרשמים
לא יצדיק את קיומם, במקרה כזה שכר הלימוד יוחזר במלואו, כולל דמי ההרשמה.

**הכניסה לכיתה מותנית בהסדרת ההרשמה במלואה מצד התלמיד/ה,
הלימודים.תחילתלמועדעבודהימי14מ-יאוחרלא

***פלוטו יהיו רשאים להרחיק תלמיד/ה מהלימודים בלא הודעה מוקדמת
וללא החזר כספי באחד או יותר מהמקרים הבאים:

אם התלמיד/ה עברו עבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או אם.1
נעשתה עבירה אחרת המטילה בה דופי מוסרי.

ביצוע מעשה, מצד התלמיד/ה אשר אינו מתיישב עם מדיניות מוסד הלימודים,.2
ולרבות הפרת אמונים ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפרת כללי האתיקה,

ו/או ביצוע עבירת משמעת חריגה.

התנהלות כללית:

קומת בית הספר עומדת לרשותכם, והיא כוללת את חדר הכיתה,◆
שירותים ומטבחון מאובזר לשימושכם.

מתחם האולפנים מיועד לשרת את לקוחות פלוטו,
אנא הקפידו לשהות בקומת בית הספר ולכבד את פרטיותם

של הלקוחות.
יש לשמור על ניקיון הכיתה וכשירות הציוד.◆
אין להכניס מזון ושתייה לשטח הכיתה / אולפנים.◆
בזמן הלימודים חובה לנעול נעליים סגורות,◆

כמו כן נא הקפידו על לבוש מכובד והולם.
העישון בשטח הבניין אסור - העישון מותר בגג הפתוח בלבד.◆
אין להכניס משקאות אלכוהוליים / חומרים לא חוקיים לשטח הבניין.◆
בזמן השהייה בבניין נבקש לשמור על שפה נאותה ועל התנהגות הולמת◆

שאינה פוגעת בהתנהלות השוטפת של האולפנים ושל בית הספר.
אלימות מכל סוג שהיא תגרור תגובה משמעתית,◆

ובמידת הצורך אף צעדים קיצוניים יותר.



*הודעה על ביטול הרשמה / פרישה מהלימודים
חייבת להיעשות באמצעות הודעה בכתב בלבד (במייל או במסירה ידנית)

*לא תתקבלנה הודעות טלפוניות ו/או בע”פ.
המועד הקובע הוא יום קבלת ההודעה *בכתב.

תנאי ביטול השתתפות בלימודים והחזר שכר לימוד על פי נוהל משרד התמ״ת:

בקורסהלימודיםתחילתלפניימים30עדבלימודיםהשתתפותואתלבטלהמבקשנרשם.1
והודיע על כך למזכירות בית הספר בכתב, לא יחויב בדמי ביטול.

ימים30מתוםבלימודיםהשתתפותואתלבטלהמבקשנרשם.2
לפני תחילת הלימודים

ולא יאוחר מתחילת הלימודים והודיע על כך למזכירות בית הספר בכתב,
הכולל.מהמחיר10%עליעלהשלאבסכוםביטולבדמייחויב

מהמפגשים במסלולעד תום שליש ראשוןנרשם המבקש לבטל את השתתפותו בלימודים.3
והודיע על כך למזכירות בית הספר בכתב,

הכולל.מהמחיר40%עליעלהשלאבסכוםביטולבדמייחויב
מתום שליש ראשוןנרשם המבקש לבטל את השתתפותו בלימודים.4

מהמפגשים במסלול והודיע על כך למזכירות בית הספר בכתב,
יחויב בשכר לימוד מלא.

*כמו כן, יחויב בנוסף בערך שווי המתנות שניתנו לו.

*אם קיבל התלמיד הנחה עקב התקשרות קבוצתית עם מוסד הלימודים,
יחויב בדמי ביטול בסכום שלא יעלה על מחצית מהמחיר הכולל.

אני מאשר/ת שקראתי את החוזה ואני מסכים/ה לפעול על פיו.

שם מלא:

חתימת התלמיד/ה: ________________


