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שאילתות



עדכונים

שאילתות ועדכונים
 .1ל"ג בעומר – עמדת ההנהגה היא שיש להעדיף מדורות שכבתיות ולא כיתתיות .יש להקפיד על ליווי הורי .על
פי הנחיית משrד החינוך מורות לא משתתפות במדורות.
 .2ערב יוצר – הצלחה מסחררת – היה קצר ,ממצה ,מקצועי ומהנה ביותר .עלתה הערה לגבי מסכים לטובת אלו
שיושבים בצדדים – הבקשה תישקל לשנה הבאה.
 .3אולם ספורט – יש עיכוב ,צפי נוכחי לאיכלוס – .1.9.17
 .4תוספת הצללה בחצר – בחצר בית הספר הותקנו תוספות הצללה מאז שבית הספר הוקם .מחסור בעצים
בוגרים תורם לכך שאין הצללה מלאה .יערך ניסיון נוסף לבקש הצללה נוספת כמו –כן בדיקה לאפשרות
להעברת עצים בוגרים.
 .5נוהל הפסקות – הנוהל החדש מחייב ככלל יציאה של הילדים לחצר .בית הספר נותן פתרונות נקודתיים
לאותם תלמידים שזקוקים לכך ,יש לפנות בעניין למחנכות .מעבר לכך הצוות מדווח שהילדים מאוד מרוצים.
 .6תיאום אסיפות הורים – במקרה של ריבוי ילדים אין אפשרות אמיתית לתאם את שעות אסיפת ההורים שכן
יכולים להיות הורים בכיתה אחת שיש להם ילדים בכיתות שונות; לגבי פגישות עם מורים מקצועיים ייושם
נוהל חדש ויעיל יותר שיאפשר פגישות מתואמות.
 .7תנועות נוער – קן צופים הוקם באזורי חן ואל קן זה מופנים ילדיי השכונה .תנועת השמו"צ פנתה בבקשה
לקיים פעילות בבית הספר וכדי לאפשר קיום פעילות של תנועת נוער בשכונה בית הספר נענה לבקשה; הוקם
צוות מטעם הנהגת ההורים לרכז את הטיפול בתנועות נוער.
 .8יום ירושלים – מתקיימת פעילות כיתתית מותאמת לגיל.
 .9טקס יום הזיכרון – יישקל בשנה הבאה לערוך ערב שירה.
 .10פעילות "בנות מצווה" – הנושא נבדק  ,התוכנית העירונית נמצאה לא מתאימה ,מופעלת בבית הספר תוכנית
"מעברים" בנושא גיל ההתבגרות .ייבדקו רעיונות נוספים.
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 .11טקס מצטיינים שבועי – בעקבות ישיבות שהתקיימו בוועדת אקלים ,אחת לשבוע מתקיים בבית הספר טקס
מצטיינים – לימודית וחברתית .התגובות מצוינות.
" .12סע לשלום" -דרוש מתנדב שיחליף את מיקי רביב שריכז את הנושא מהקמת בית הספר; הפעילות והתכנית
חשובה יש להמשיכה וניתן להעלות רעיונות חדשים לשיפור;
 .13אירוע סופשנה – תיבחנה אפשרויות שונות ,הפנינג  /יום ספורט או פעילות דומה.
 .14צהרונית – וועדת צהרונית עורכת תצפיות וייערך בשבועות הקרובים משוב בקרב ההורים.
 .15שנה הבאה  -יש הרבה בקשות להתקבל לבית הספר לצד מיעוט בקשות עזיבה ,טרם התקבלו החלטות
בעירייה.
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