פרוטוקול ישיבת נציגות הורים בית ספרית
ביה"ס "נופי ים"
ישיבה מס' 3.2.2013 – 6
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 - 1יפה בן צור טנזר ,טלי קלינגר; נציגים א - 2רוני רייכברד; נציגים ב  -מיקי רביב ;,נציגים ג -
מיכל יניב ,דור יעקובי
עדכונים מפי מנהלת בית הספר והתייחסות מנהלת ביה"ס לבקשות נציגי הכיתות
.1

עדכון טו בשבט :יום מחצית השנה הוכתר בהצלחה .התקיים מפגש מוסיקלי מוצלח במיוחד
ויריד טו בשבט הוכתר בהצלחה.

.2

שימוש עתידי בכספי הורים :כספי הורים הושקעו עד כה רק במשחקי חצר .יתרת קופת
כספי הורים מ  2הירידים מסתכמת לכ 4500 -ש"ח .כספים אלו ישמשו לרווחת התלמידים.

.3

התייחסות לבעיית סנוור השמש ווילונות בכיתות :הנהלת בית הספר שואפת לפיתרון סינוור
התלמידים מקרני השמש .נדרש פיתרון הצללה לצורך שימוש במקרן ,שלא יינתן לו מענה על ידי
הקבלן וניתן לממן ברמה כיתתית.

.4

התקבלה בקשה לשיפור הניקיון בשירותים :בעקבות תלונות הורים על ניקיון בשירותים,
חל שינוי בסדרי הניקיון כך ש 3 -פעמים ביום יבוצע נקיון בשירותיים )לאחר ההפסקה הראשונה
 יסודי ,ב  -14:30נקיון קל ולאחר המועדונית  -יסודי( .לאחר החוגים מפעיל החוגים ידאג לניקיוןבמידת הצורך.

 .5הרצאות שפ"ח )שירות פסיכולוגי חינוכי( :בהתייעצות עם נציגות ההורים הוחלט לנסות לארגן
הרצאה באם יהיו  30נרשמים מראש בעלות כניסה של  30שח לאחד ,בשעות הערב.
 .6ליום המשפחה :ביום שישי ה  13.2.2013תיערך הרקדה בית ספרית .טרם ההרקדה ,כל כיתה
תערוך הפעלה בתיאום עם המורה .נציגות ההורים מתבקשת להעביר מסר בכיתות שחשוב
שלפחות הורה אחד יגיע.
.7

חגיגת פורים והחלטות בנוגע לפורים :פורימון :הפורימון יערך ביום שישי ה  .22.2.13בין
 8:00ל  8:30תיתאפשר הסתובבות הורים חופשית .משלוחי מנות בפורים :נציגות ההורים
החליטה כי הילדים יכינו משלוחים בהתאם לחוזר מסודר שיצא מהנהלת בית הספר שיתייחס
לתכולה ולגודל המשלוח .פעילות "מתן בסתר" של משלוחי מנות :נציגות ההורים החליטה כי יש
מקום לאיסוף משלוחי מנות למתן בסתר .הוחלט כי המשלוחים למתן בסתר יהיו אחידים .נערכה
חשיבה לגבי יעד התרומה והוחלט כי יעשה מאמץ לאתר פנימייה קטנה בתל-אביב ויעשה מאמץ
לבחור מקום אשר התרומה אליו תהיה עקבית .עריכת עדלאידע :הוחלט כי היקף התלמידים
הנמוך בבית הספר וגילם יחד עם היערכות מראש הנדרשת להכנת בובות ענק לא ישימה לשנת
לימודים זו .ההצעה תישקל שנית בשנת הלימודים הבאה.

 .8עדכון בנושא אתר בית הספר :נציגות ההורים ביקשו לעודד את הצוות החינוכי להכניס תכנים
לצורך הפעלה רציפה של האתר ועידוד כניסת הורים.
 .9תקציר פרוטוקול :לצורך שיתוף ההורים בהישגי הנהגת ההורים הוחלט על פרסום עיקרי
הפרוטוקול .יערכו תקצירי פרוטוקול )באחריות טלי מורן( הפרוטוקול המלא ימשיך להיות פתוח
לעיון במזכירות בית הספר לפי בקשה.
 .10סיכום מחצית ואכיפת תקנון :מנהלת בית הספר עדכנה כי הצוות החינוכי קיים ישיבה סוערת
במטרה להציע דגשים על בסיס המחצית הראשונה של השנה ,אשר ייושמו במחצית השניה של
השנה .ככלל המורים הביאו גישה אחידה של רצון לשמר את שמחת הילדים ורצון להגיע לבית
הספר ברמה יום יומית .במסגת הגישה הנ"ל וברוח הדברים החליט הצוות החינוכי כי נדרש
פתרון לאכיפת התקנון .אכיפת התקנון תבוצע במחצית השניה של השנה .השינוי המרכזי יחול
באכיפה בפועל של נוהל איחורים ,נוהל אכיפת הפרעה בכיתות ,נוהל תלבושת אחידה ועד .בנוסף
חל עדכון באכיפת המדרג בנושא אלימות כמסקנות נדרשות של המחצית הראשונה של השנה.
נציגות ההורים וידאה כי לא תתקיים ענישה קולקטיבית אלא ענישה פרטנית .הנציגות תומכת
ומחזקת את גישת הנהלת בית הספר והצוות החינוכי בתחום האכיפה המשמעתית .עם זאת חברי
נציגות ביקשו לחדד את חשיבות שימור שמחת החיים של הילדים והרצון להגיע לבית הספר.
נציגות ההורים ביקשה לוודא שלא תחול קפיצת מדרגה אדירה/משמעותית יתר על המידה ברמת
הענישה.
 .11עדכון צפי לשנת הלימודים הבאה :מנהלת בית הספר עדכנה כי הסתימה תוקפת ההרשמה ובית
הספר יצמח .ביולי הנהלת בית הספר תדע מהו סטטוס הרישומים הסופי.
 .12הסעות לקראת שנת הלימודים הבאה :הנושא יקודם מול העיריה .
 .13קורס מד"א :ביוזמת נציגות ההורים ,ב 26.2 -יהיה קורס מד"א להורי תלמידים )בתשלום(.
 .14ילקוטים :במסגרת שבוע בריאות יערך תהליך הסברה למול הילדים בנושא כובד הילקוטים.
 .15שבוע בריאות :שבוע בריאות יתקיים בתאריכים  .3-8.3.2013ועדת אירועים של נציגות ההורים
תפעל לגיוס הורים לנושא.
 .16מופע מחול :לבקשת נציגי ההורים יעשה מאמץ לשפר בשנת הלימודים הבאה את מופע המחול.
 .17תרגיל היערכות של פיקוד העורף :יתקיים תרגיל גדול המתוכנן על ידי פיקוד העורף ב
 .14.2.2013בנוסף בבית הספר יתקיים תרגיל מקדים שבוע טרם לתרגיל הרשמי .מנהלת בית
הספר עדכנה כי ההתמודדות בבית הספר שיש לתרגל היא הגעה מהחצר התחתונה למרחבים
המוגנים בזמן .הומלץ על ידי נציגות ההורים להתייעץ עם יועצת בית הספר )צפריר( בנוגע לילדים
שנותר להם משקע מאזעקות הטילים מוקדם יותר בשנה זו .מנהלת בית הספר עדכנה כי אם
תהיה מתיחות הילדים לא יצאו לחצר התחתונה.

