עיקרי פרוטוקול ישיבת נציגות הורים בית ספרית
ביה"ס "נופי ים"
ישיבה מס' 2.12.12 - 4

נוכחים:
מנהלת ביה"ס  -הגב' יעל מזור
צוות חינוכי  -כלנית בר-און )מחנכת א ,1מורה מקצועית לספרות ורכזת חברתית(
לירן שוויצר )מחנך א ,2רכז בטחון ובטיחות(
יו"ר נציגות ההורים  -אווה שריידר ,סגנית יו"ר נציגות ההורים  -טלי מורן
נציגים א - 1טלי קלינגר; נציגים ב  -מיקי רביב ,שרי צוק; נציגים ג  -מיכל יניב ,דור יעקובי

שם סלוגן וסמל בית ספר
 .1שם בית הספר :הוחלט כי השם "נופי-ים".
 .2סמל בית הספר :האלמנטים שיכללו בסמל הם :גלים ,כדור הארץ ,ילדים ,בית.
 .3סלוגן בית הספר:
מנהלת ביה"ס הציגה את מטרות העל כפי שהיא רואה כיום לבית הספר ואשר הסלוגן יתן להן ביטוי:


להיות אדם  -כחלק מהשיח החינוכי הומניסטי



לתת דגש לשפה העברית  -באמצעות מילת השבוע ,הספרייה ועוד...



שפות האומנות כמקום לביטוי אישי  -המוסיקה )חליל וכלי נשיפה( ,דרמה ,אומנות ,יוגה.

מתוך  25סלוגנים נבחרו  4רעיונות מועדפים .רעיונות אלו יועמדו לדיון הצוות המקצועי טרם פרסום.
ועדות מקצועיות לטיפול בנושאים ייעודיים
 .4הוחלט על הקמת תתי ועדות מתוך נציגות ההורים .התנדבות נציגי הנהגת ההורים לועדות:


ועדת אתר בית ספר :מיקי רביב ,אוה שריידר ,רוני רייכברד ,מיכל יניב ,שרי צוק



ועדת בטיחות :מיקי רביב ,אוה שריידר ,דור יעקובי



ועדת אירועים :טלי מורן ,יפה בן דור-טנזר ,מורן שטרום ,דור יעקובי ,מיכל יניב



ועדת כספים :סמדר חביב ,טלי מורן



ועדת מועדונית :יפה בן דור-טנזר ,מורן שטרום

הליך פעילות הועדות יהיה :גיבוש קונספט פעולה בין חברי הועדה ,תיאום תוצרי הועדה ודיון בהם
עם מנהלת בית הספר ,הגשת התוצר והצגתו לנציגות ההורים למתן התייחסות והערות סופיות,
הוצאה לפועל .הוסכם על כל הנוכחים כי הועדות יקבלו מנדט לקבלת החלטות ולביצוען .הועדה תיקח
את ההערות נציגות ההורים ובסמכותה תהיה ההחלטה והביצוע .למנהלת בית הספר עומדת זכות
לפסול או לקדם רעיונות הועדות וכל הפעילות תיעשה בתיאום עימה.
עדכונים שוטפים מפי מנהלת בית הספר ומענה לבקשות הנציגות
 .5התקדמות בנושא בטיחות בדרכים והתנועה בבקרים בכניסה לביה"ס :מנהלת בית הספר ומרכז
תחום הבטיחות מטעם הנציגות )מיקי רביב( נפגשו עם "סע לשלום" קיבלו פליירים וחומרים .ועדת
הבטיחות תתכנס ותפעל לביצוע .תשתית תחבורה :מרכז תחום הבטיחות מטעם הנציגות )מיקי רביב(
דיבר עם מהנדס העיר .אם תוך שבועיים הבקשות לא טופלו ייצא מכתב לעירייה.
 .6חל שיפור במועדונית :בהמשך לבקשה שהועלתה בנציגות ההורים להצגה ,פונטי לקח על עצמו את
הביצוע והתשלום .בנוסף ,דרישת חלוקת/הקטנת הקבוצות נענתה.
 .7היכרות הילדים עם ספקי שירות ביה"ס :שומרת ביה"ס :התקיימה שיחה בכיתות על תפקידה של
מור המאבטחת ועל כך שעל הילדים להקשיב להוראותיה .מזכירות ביה"ס :לילדים הובהר תפקיד
המזכירות והם התבקשו לפנות אליה במידת הצורך .
 .8כללי הזהב :כללי בית הספר עודכנו על בסיס המלצות הנהגת ההורים בישיבה הקודמת .נערכה
הפרדה ב"כללי הזהב" תוך הפרדה בין חוקי "בל יעבור" לבין יתר החוקים ולאלימות יש דגש מהותי.
 .9גינה אקולוגית בביה"ס :אושר תקציב של  60אלף  3 .₪ספקים יתבקשו להציג הצעה לתשתית .עיצוב
ותכנון הגינה יהיה יחד עם הילדים.
 .10פיתוח מרכז החוגים :חל שיפור ,יש כיום כ 70 -ילדים בחוגים ,רובם ילדי הגנים.
 .11טיולים שנתיים :יש כוונה לייסד מסורת שבכל שנה יעד הטיול ישמר לשכבה .בגלל שהשנה שכבה ב'
כוללת  22ילדים ותקציב עבור כיתה זו לא מאפשר טיול עצמאי הוחלט על טיול משותף לכיתות ב ו ג.
 .12מבחני מיצ"ב )מדד יעילות וצמיחה בית ספרי( :המבחנים מתקיימים בבתי ספר יסודיים לכיתות ב-
וה' .כבר השנה יתקיים המבחן לכיתה ב' )מאי  .(2013המיצ"ב הוא פנימי .יצא מסמך הסבר להורים.
 .13יום הורים יתקיים ב  :24.12.12הצוות השקיע זמן למפות את בית הספר ולהגיע עם מידע מקצועי
ומגובש ליום ההורים.
 .14מסיבת חנוכה :בגלל תחזית האירוע יתקיים בתוך בית הספר .בשל מחסור במקום הוחלט לפנות
בבקשה להורים להשתדל שלא להביא אחים למסיבה .הוזמנו סופגניות מתקציב בית הספר.
 .15עדכון בנושא בית הכנסת :קיימת שמועה שעד לבניית מבנה בית כנסת בית הספר יפתח לתפילה מדי
ערב .עד כה לא הייתה פניה ואין החלטה בנושא .הבעיה היחידה שהתגלתה עד היום בהפעלת בית
הכנסת קשורה לשירותים .הבעיה נפתרה .מבחינת ביה"ס אין הפרת הסכם.
 .16תשלומי הורים לבית הספר :נציגי הנהגת ההורים יוציאו להורי כיתתם פניה במייל בבקשה להסדיר
את תשלומי בית הספר במהרה.

