תקציר פרוטוקול ישיבה הנהגת ההורים הבית ספרית נופי ים  41 -בספטמבר4141 ,
הישיבה נפתחה במצגת של יעל ,מנהלת ביה"ס  ,על הדגשים בשנה"ל הנוכחית -
פרופיל – גדילה משמעותית במספר התלמידים ,במספר אנשי הצוות החינוכי ,פרטים על אכלוס המבנה
מבנה ארגוני – הצגת הצוות המוביל ,רכזי התחומים ,מנהלה וצוות אחזקה
מערך התמיכה הבית ספרי -הצגת הרכב הצוות ותפקיד הפסיכולוגים ,התראפיסטית ומערך שעות פרטניות
הצגת שלושת אשכולות הלמידה בביה"ס – לימודי ליבה  ,לימודי אומנויות  ,לימודי העשרה
שבוע לימודים בכיתות א-ב  33ש"ש ,יום שני יום קצר  /ובכיתות ג-ה  33ש"ש
יעדים לשנה"ל –
 למידה משמעותית -קידום הישגים לימודיים וחתירה למצוינות אישית ומימוש עצמי של התלמידים.
 העשרת הלמידה וביסוס דרכי ההוראה האחרת באמצעות משאבים וכוחות פנימיים של בי"ס
 טיפוח אקלים מיטבי  -העמקת החינוך הרגשי ,הערכי והחברתי .חיזוק החוסן והצמיחה האישית תוך
הרחבת יכולת ההכלה וקבלת האחר ,קידום מעורבות חברתית ואכפתיות ברמת הפרט ,הקבוצה ,ביה"ס
והקהילה .בית הספר נבחר (עם עוד בי"ס אחד אחר בכל הארץ) להשתתף במחקר ייחודי בנושא
"קשיבות".
 העשרה וטיפוח תרבותי באמצעות השפה העברית ,ערב יוצר ,תכנית מפתח ועוד...
צהרון -
 נכון להיום נרשמו  031תלמידים .עם תחילת השנה ,כצפוי מחברה חדשה ,עלו בעיות ונעשה הכל כדי
לתת פתרון מיטבי .ישנה נכונות גדולה ושיתוף פעולה מוצלח מצד הנהלת הצהרון להתאים אותו לאופי
הייחודי של בית ספר .דנה מנהלת הצהרון מגיעה בכל יום מוקדם לבית הספר בכדי לתת מענה לתכנים
שעולים.
חוגים-
 חברת אילנות מפעילה את החוגים בתחום בית הספר.
 תוגברו החוגים לבנות לאחר ששנה שעברה הועלתה הטענה כי מרבית החוגים הם לבנים.
תפקידי ההנהגה ודרכי העבודה –
 הנהגת ההורים מתכנסת כל יום ראשון ,הראשון בכל חודש.
 בישיבות מתנהל דיון בנושאים שונים מחיי בית ספר ומתקבלים עדכונים מצד הצוות להורים.
 חברי ההנהגה יהיו שגרירים נאמנים של תרבות השיח ,שיח מכבד ונעים המבוסס על שקיפות ,פתיחות
ומקצועיות ,גם בקרב הורי בית הספר האחרים שלא במסגרת ישיבות ההנהגה.
 תקציר הפרוטוקול מועבר להורים ע"י הנציגים הכיתתיים ויפורסם באתר .פרוטוקול ישיבה מלא זמין
במזכירות בית הספר.
מירב העבודה תיעשה במסגרת וועדות .לוועדות יהיו יותר סמכויות ועצמאות בעבודה ,רק מסקנותיהן יועלו
בפורום ההנהגה המלא לדיון ובמידת הצורך להצבעה ולקבלת החלטות.
הועדות שיוקמו השנה:
 ועדת אירועים – ימי שיא ,אירועים קהילתיים ,ועוד....
 ועדת קשרי קהילה – קידום אולם הספורט ,קשר עם מנהלת הרובע ,תשתיות ועוד....
 ועדת בטיחות בדרכים – פרוייקט "סע לשלום"
 ועדת בטיחות כללית
 ועדת כספים
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ועדת תל"ן
ועדת אתר ביה"ס
ועדת מועדונית (תוקם מתוך הורי המועדונית בשיתוף נציג מתוך ההנהגה)
ועדת מתנות לצוות החינוכי – מוזכר ומוסבר כי הנהגת ההורים החליטה לכבד את בקשת הנהלת
בית הספר והצוות החינוכי שעל ההורים להימנע ממתנות אישיות של משפחה לאיש צוות חינוכי /
צוות בית הספר .משפחה אשר מרגישה צורך מיוחד להודות למי מהצוות האמור ,באפשרותה לכתוב
מכתב הוקרה  /ברכה אישית .מכאן שהועדה החדשה תטפל בכל נושא הוקרת צוות בית ספר.
רכישת מתנות לצוות החינוכי לרגל אירועים אישיים ושיקוף הערכת ההורים על פועלם.

בחירת יו"ר וסגן יו"ר הנהגת ההורים
בהצבעה שנערכה נבחרה אוה שריידר ליו"ר הנהגת ההורים ,טלי מורן ועינת ספיבק נבחרו כסגניות.
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