הנהגת הורים נופי ים

הנדון :ישיבת הנהגת הורים מס'  –2בי"ס נופי ים
פרוטוקול ישיבה

בתאריך  ,5.11.2018התקיימה ישיבת הנהגת הורים שניה לשנת תשע"ט.
נוכחים בפגישה :
צוות בית הספר :
כלנית בראון
דניאל רמות
יפעת קירשנבוים
מיכל פרקש
רותם כנעני קיפר

נציגי הנהגה ,מ"מ ונלווים:
רני שורץ -יו"ר
טלי לוטן -סגנית ,נציגת ג'4
דודו שרביט נציג ב'2
אלה יוסף נציגת ו' 3
גיא רייכברד נציג ד' 1
אבישג אביטן א' 3נציגה
ענבל אסף נציגת ד'2
נגה הדרי נציגת א'4
קרן חוגי נציגת א'1
גידי שולמן נציג ב'3
שרון לוברני נציגת ה'1
נעמי מוצרי נציגת ג'3
מיכל רענן ה' 2מחליפה
ג'ון שפטלר א' 2מחליף
עירית לוי נציגת א'2
ניר אשרי נציג ו'1
אתי אלקריאף נציגה ב1
אוליביה רוזנפלד – ה2
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רביטל רוזן
מירב עמוס – ה4
איתי גרינשפן – ה4

סיכום הפגישה:

נושאים לפגישה
.1
.2
.3
.4
.5

תקציר ועדות ההנהגה
הצבעה בנושא רכישות מהכסף שגוייס באירוע עוגות
עדכון שאילתות של הורים
עדכוני בית ספר
תשלומי הורים

סעיף 1
אירועי חודש אוקטובר -פגישות של ועדות:
 ועדת תרומות – התקיימה פגישה של חברי ועדת תרומות .נדונות הפרויקטים
לשנה זו – בשלב זה הוחלט לקדם את הפרויקטים הבאים :מקום אחר ,מחזור
(איסוף בקבוקים) ,ביגוד -איסוף ביגוד יד שניה.


ועד מצוינות – התקיימה פגישה בהשתתפות יעל ,גיא מציג את הדברים שעלו
בפגישה (מצגת)  .בפגישה נסקרו התוכניות שבית הספר לוקח בהם חלק
לעידוד וקידום מצוינות בתחומים שונים .מטרת הפעילות של הוועדה היא בין
היתר לעודד דיוור להורים על האפליקציות הקיימות לשירות הילדים ,כגון  :עת
הדעת ,אופק ,מתיקה וכו..
איתור והצעות העשרה לצוות ההוראה בבית הספר.
איתור תכניות חיזוק נוספת



ועדת צהרון התקיימה פגישה והיכרות עם מנהלת הצהרון החדשה ,החלו
תצפיות שיתקיימו לאורך השנה.



ועדת אירועים – טלי מציגה את האירוע הקהילתי של מכירת עוגות כחלק
מהמירוץ שהתקיים לראשונה .ביום  29.11יום המורה בודקים אופציות לפעילות
ולמתנות.



ועדה קשרי קהילה – בעבר פעלה מול מנהלת רובע –גיוס כספים לטובת
אירועי הש כונה .הוחלט שבמקום וועדה עצמאית פעילות זו תעשה כחלק
מוועדת אירועים ועל כן הוחלט על ביטול הוועדה .רני וסיגל יעדכנו את טלי
ויתר חברי ועדת אירועים בפעילות מול מנהלת הרובע.

סעיף 2
באירוע העוגות נאסף השנה סך של ( ₪ 8751מתוך סכום זה יש להשיב לקופת
ההנהגה שמימנה קרטיבים סך של )₪ 350
 לסיים וילונות ב 3כיתות.
 מדבקות קיר לבית הספר – מילות עידוד.
 מדפסת תלת מימד.
 רכישה קבועה של כוורות במקום לוקרים.
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כרגע אושר בהצעה של להשלים וילונות ב 3כיתות עלות משוערת  ₪ 1200לכיתה.
סוכם שלישיבה הבאה תובא הצעה לרכישת לוקרים ויוחלט על שימוש ביתר הכסף.
סעיף 3
נושא חיסונים –
שכבה א' חצבת ושפעת בתאריך 2.12
שכבה ב' כבר חוסנה.
שכבה ג' מנסים גם להשיג מועד לפני חופש חנוכה

סעיף 4
עדכון בנושא נקיון -הוחלף אב הבית וחלק מאנשי המנהלה ,ניכר שיפור גדול בנקיון
ותחזוקה.
סעיף 5
הורים ביקשו פירוט ביחס לגובה תשלומי הורים ביחס לבתי ספר אחרים – יעל ציינה
כי גובה התשלום נגזר מהיקף שעות התל"ן .תשלומי ההורים בבית הספר אינם
גבוהים מבתי אחרים בתל אביב ועברו אישור מפקחת ומנהלת האגף בעיריה בכפוף
להוראות חוזר מנכ"ל בנושא.

.

