עיקרי פרוטוקול ישיבת נציגות הורים בית ספרית
ביה"ס "נופי ים"
ישיבה מס' 13.1.2013 – 5
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 הנציגות  -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

עדכונים מפי מנהלת בית הספר והתייחסות מנהלת ביה"ס לבקשות נציגי הכיתות
 .1התקדמות בנושא תשלומי הורים לבית הספר :הגביה הושלמה!
 .2התקדמות בנושא בטיחות בדרכים והתנועה בבקרים בכניסה לביה"ס :פרוייקט סע לשלום החל.
היום הראשון לתורנות ) (13.1.13נפתח ע"י חברי נציגות ההורים )אשר ישמשו דוגמא במהלך
השבוע הראשון לפעילות הפרויקט( .התנהלות ההורים ושיתוף הפעולה היו מעל ומעבר לציפיות
והפרוייקט התנהל היטב :נהגים לא חנו בכיכר ,לא נרשמו הפרעות ואי-ציות מצד הורי הגנים,
היתה התפלגות טובה של המכוניות לאורך חלון זמן התורנות.
יחד עם זאת ,יש מקום לתשומת לב ולשיפורים :על התורנים לבקש מהנהגים להיצמד לשפת
המדרכה ,חל איסור לנסוע לאחור ,על ההורים להימנע מלחנות בכיכר )גם מול הכניסה לבית
הספר ,מהעבר השני של הכיכר( ,על התורנים לשים לב שהילד נכנס לתוך בית הספר.
 .3לקראת יום התעודות )ט"ו בשבט( :יום חגיגי זה ,יום חלוקת התעודות הראשון של בית הספר,
יתחלק לשני תת-אירועים:


מפגש מוזיקלי בית ספרי  -המפגש בהנחיית זוהר ותמי יכלול :שיחה עם יעל ,שירה בציבור,
שירי המקהלה ,הופעת חליליות של ילדי כיתה ג'.



אירוע קהילתי ופרויקט יריד גיוס תרומות :ועדת תרבות מטעם נציגות ההורים תוביל אירוע
שני בית ספרי .באירוע תימכרנה יצירות פרי עבודתם של הילדים אשר יוכנו במהלך שיעורי
אומנות )בהנחיית שלי( וכן עוגות פירות וריבות מתוצרת ההורים .כל הילדים ייקחו חלק
שווה באירוע .ההכנסות יועברו לבית הספר לרווחת התלמידים.
מנהלת בית הספר וחברי נציגות ההורים החליטו כי לא תחולקנה מתנות לילדים )גם לא
מטעם נציגויות כיתתיות( לרגל סיום המחצית.

 .4לקראת שנת הלימודים הבאה :מנהלת בית הספר עדכנה כי המטרה היא שירשמו כ 100 -ילדים
לכיתה א' ויפתחו שלוש כיתות .לא ידוע מהו מספר הילדים שיבחרו להצטרף לכיתות הקיימות

כיום .הגנים שיזינו את כיתות א' בבית הספר הם הגנים בשכונה ,הגנים באזורי חן והגן בסמינר
לוינסקי.
 .5התקדמות בנושא אתר בית הספר :האתר עלה לאוויר.


הועלו חלופות שונות לעידוד כניסה שוטפת של הורים ותלמידים לאתר.



הורים נדרשים לאשר שימוש בתמונות ילדיהם .מספר חברי נציגות העלו חשש בשל
בטיחות הילדים ברשת .התעוררה השאלה האם העובדה שהתמונות לא מתויגות עם
שמות וכיתות תעזור לחלק מההורים לאשר בכל זאת .הנושא לא נסגר.

 .6התקדמות בנושא לוגו וסלוגן בית הספר :מנהלת בית הספר הציגה מספר אופציות שסחפו את
הנוכחים לדיון באשר למוטיבים שיופיעו בלוגו ,המלל שיתוסף אליו ,הצבעים שיש לבחור,
הזרימה והקומפוזיציה .הוחלט לנקוט בגישה מאופקת ולבחון חלופות נוספות לכן תעודות
המחצית לא תודפסנה עם הלוגו .החלטה תתקבל בהמשך.

