תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים הבית ספרית ,נופי ים – 7.2.16
















עדכון וועדת התנדבות – הועדה הוקמה כדי לעודד פעילויות בית ספריות של עשייה למען האחר .בפעילויות
יהיו מעורבים ילדי ביה"ס ומשפחותיהם .הועדה יוזמת פעילויות חד פעמיות אך חוזרות מדי שנה כגון ימי
תרומה מרוכז של צעצועים ובגדים (ככל הנראה בקרבה לחילופי עונות) ,פרויקט חולצה עוברת ובפורים
המשך המסורת של משלוח מנות על ידי ילדי ביה"ס למוסדות אחרים .כמו כן הועדה מקדמת פעילויות
מתמשכות כגון אימוץ מוסד במטרה לקשור באופן קבוע קשר עם גוף שאליו ייצאו תלמידים לחונכות .בנוסף,
הועלה רעיון לפרויקט קהילתי של יצירת רשת תמיכה בין משפחות השכונה באירועים שונים .
אירוע תרומת ספרים לספריה  -האירוע סוכם כחוויה חיובית לילדי כיתות אלף שנהנו מאד במהלך האירוע
עצמו .נתקבלה תרומה משמעותית ביותר להעשרת ספריית ביה"ס.
אסיפות הורים – בתאריכים  21ו  22לפברואר ,יתקיימו אסיפות הורים מחצית .מניסיון של שנים קודמות
נלמד כי אסיפות אמצע תרומתן רבה וניתן להתייחס למהות ,לשינויים נדרשים ,לתהליכים חברתיים ולהסקת
מסקנות מההתנהלות עד אותה נקודת זמן.
בעקבות פתיחת ביה"ס באזורי חן בשנה"ל הבאה השנה חלק מהזמן של אסיפות אמצע השנה יוקדש הפעם
להסבר גם על הזכאויות של העוברים ועל השינויים וההשפעות הצפויות על בית ספרינו.
ערב יוצר  – 12.4.16היוצרת השנה ,מרים ילן שטקליס .העבודה החלה .רב הכיתות יופיעו על הבמה .חלקה
של שכבת כתות א' יהיה האחריות על תערוכת האומנות שמלווה בכל שנה את ערב היוצר.
ט"ו בשבט – היום הירוק וחגיגות ט"ו בשבט שבוטלו בעקבות מזג האויר הסוער יתקיים ב .29.2
תעודות – התעודה השנה בפורמט חדש  -אסתטית ,קריאה ,ונשמר בה השימוש בכתב יד שהוא אישי.
הרצאות העשרה להורים  -נערכו לאחרונה שתי הרצאות על מיניות בקרב ילדים .נרשמה נוכחות מרשימה
של הורים .במסגרת שבוע הגלישה הבטוחה גם הילדים נחשפים להרצאות בנושא .משכבה ג ומעלה יועברו
הרצאות ו/או פעילויות מותאמות לגיל הן ע"י מרצה אורח והן ע"י הצוות החינוכי.
תל"ן – עוד שבוע שבועיים ייערך סקר לילדים על השיעורים השונים ולקראת מרץ תתכנס וועדת תל"ן
להשקיע מחשבה בחוגים לשנה"ל הבאה.
מסלולי בחירה  -בכיתות ה' ו -ו' ההצלחה היתה מאד גדולה .במחצית השניה מרחיבים את מבחר הבחירה.
שיעורי בחירה לשכבת ב' יחלו כבר בשבוע הקרוב .לשכבות ג' ככל הנראה יתחילו מסלול בחירה עוד כמה
שבועות.
תנועות נוער – לאחרונה יעל קיימה פגישה עם נציגי תנועת הנוער השומר הצעיר והתרשמה מהתוכנית
המאד מקיפה שלהם שכוללת גם לקיחת חלק בפעילות ביה"ס בשעות הלימוד .הוחלט לערוך פיילוט בביה"ס
ולשמש כאכסניה לפעילות התנועה בשכונה ולשלב עבודה כבר מהשנה עם תלמידי כיתות ג' .בישיבת
ההנהגה הבאה התנועה תציג עצמה בפני הנציגים.
אולם הספורט – בעוד מספר חודשים יגיעו לשלב חפירת המנהרה המחברת בין האולם לביה"ס .לא ניתן
יהיה לעשות שימוש במדרגות וחלק מקומה מינוס אחד לא יהיה אליו מעבר זמנית .פתרונות הולמים יתוכננו
ויופעלו ברגע המתאים.

הדגשת וריענון נהלים





אסורה הכנסת כלבים למתחם ביה"ס.
שעת פתיחת שער ביה"ס עפי החוק הינה  - 7:30לא ניתן לפתוח את השער לפני.
לא ניתן לחנות בכיכר ובכניסה לביה"ס בכל שעות היום  -יש לחנות רק בחניות מסודרות.
נהלי "סע לשלום" ירועננו שוב עם התורנים  -בשעות הבוקר בהגעה לביה"ס ובשעות האיסוף בפרט בעית
הבטיחות גדולה .הילדים נתונים לסכנה יומיומית בגלל ההתנהלות וההתנהגות של ההורים האוספים ובכל
יום קורות תאונות.

