תקציר פרוטוקול ישיבה הנהגת ההורים הבית ספרית נופי ים  5 -באוקטובר4102 ,
היערכות לצונאמי
קיימות הוראות ברורות של קב"טים לגבי תרחישי אסונות טבע שונים.
עד לקבלת הנחיה אחרת ,במקרה ומתקבלת התראה על צונאמי ,כל תלמידי בית הספר יעלו לקומה העליונה.
לבית הספר צוות צל"ח (צוות לשעת חירום) שאחראי לנהל בדיוק מצבים כאלה .כל התלמידים משתתפים בתרגילי
פינוי שוטפים.
שיעורי ספורט בשמש
ישנה הנחיה ברורה ,המתקיימת בפועל ,כי כל ההיערכות לשיעור נעשית באזורים המוצלים .בימים חמים מאד ,המורים
מפעילים שיקול דעת ומעבירים את השיעורים לחדר ספורט.
הורה שיודע כי ילדו רגיש לשמש ידאג ליידע את המורים ויצייד את הילד בכובע וקרם הגנה.
מעבר לתל"ן קומיקס –
המעבר משיעורי ק פוארה לשיעורי קומיקס נעשה מתוך אילוץ ולא כבחירה .וועדת תל"ן מחפשת חלופה אחרת .הנטייה
להעדיף שיעור בעל אופי תנועתי .במידה ותתבצע החלפה היא תתקיים במחצית השניה של שנה"ל.
כניסת הורים למתחם בית הספר –
בבית הספר שלנו עד כה הותרה כניסת הורים למתחם בית הספר גם בשעות הלימודים להבאת חפצים נשכחים
וכד' ....החופש הנ"ל יוצר הפרעות רבות למהלך יום לימודים תקין.
הנהגת ההורים החליטה בהצבעה לגבות את החלטת הנהלת ביה"ס כי השערים ינעלו מעתה ולא תאושר כניסת הורים
למתחם בית הספר ,במהלך שעות הלימודים ,ללא סיבה שתואמה מראש .
ווטסאפ כיתתי
מתנהלות שיחות בווטסאפים הכיתתיים ובהן אמירות מאד לא אחראיות .עד שהדברים מגיעים לגורם המתאים לטיפול
מדובר בכדור שלג גדול שאיבד שליטה ולעיתים אף פוגע ,שלא לצורך ,בהורים בתלמידים או אנשי צוות.
יעל מבקשת שנציגי ההנהגה יגלו אחריות גם בפורום הזה ,למנוע פגיעות מיותרות ולהפנות את הנושא שעלה לנציג
ההנהגה ,מחנך הכיתה ו/או לגורם אחר מטעם ביה"ס.
דמי ועד כיתתי
נתקבלה החלטה כי בתום שנה"ל הקרובה ולקראת שנה"ל הבאה תיקבע תיקרה לגבייה .לגבי שנה זו אין החלטה
ליישום ,היות ובמרבית הכיתות כבר בוצעה גביה.
וועדת בטיחות
בטיחות עלייה וירידה במדרגות  -יעל מעדכנת כי הבעיה כבר מטופלת ,יושמו הנחיות חדשות והשכבות השונות יורדות
בגרמי מדרגות שונים והמחנכות שמות דגש גדול על הקניית הרגלים מתאימים.
תקינות מתקנים בחצר  -כל שנה מחייבים בתי ספר להגיש לעירייה אישור על בטיחות המתקנים בחצר בית הספר.
המסמכים הוגשו בזמן .כל המתקנים עברו בדיקת תקינות.
פעילות בהפסקות  -יעל מסבירה כי הגדלת מספר המתקנים אינה רצויה ולא תפחית תאונות .קיימת העדפה ברורה
ללמד את הילדים כיצד ליהנות מההפסקה ללא אמצעים כמו מתקנים .החל מהחודש הבא יתחילו שוב הפסקות פעילות
והפסקות הכוללות פעילות ספורטיבית מודרכת.
וועדת אתר
לאור הצטרפותו של האסיסטנט למחשבים ועדת אתר תתאם לאחר סוכות את תמיכתה בפעילות .
וועדת אירועים
נקבעה תוכנית אירועים שנתית שתכלול מסורת של אירוע ספריה לכיתות אלף ואירוע מכירת עוגות .בנוסף מתוכננת
קבלת שבת קהילתית ,ציון יום המורה אירועי תרומה לקהילה .ואירוע קהילתי מסכם בסוף השנה.
וועדת בטיחות בדרכים – הוועדה תלמד את הנחיות משרד החינוך בעקבות אסון כפר מנחם.
על כלל הורי ביה"ס להבין את חשיבות שיתוף הפעולה המלא בתורנויות סע לשלום.
הועדה והנהלת ביה"ס מקדמים במקביל הפיכת רחוב הגישה לבית הספר לחד סטרי.
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