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התלמיד נבחן בעבר באותו מקצוע באותו סמל שאלון ,וקיבל את הציון_________ :
התלמיד לא נבחן או יבחן במועד הקרוב לתחילת התכנית באותו המקצוע ובאותו סמל שאלון.
בשלב זה ,לתלמיד ציון בית ספרי שלילי או סיכוי גבוה לקבל ציון סופי שלילי .הציון הבית ספרי הוא_________ :
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 .2שאם התלמיד נבחן בעבר בסמל השאלון שציינתי (במועד כלשהוא עד מועד חורף תשע"ז כולל) ציונו הסופי (המשוקלל –
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הציון הסופי הינו שקלול של מספר שאלונים).
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