19.2.2018

פגישת מועצה

פעילויות הועד העירוני
• מפגש יו"רים על יסודי  +יוסי באייר ,מנהל חינוך על יסודי
• מפגש היכרות ושתוף פעולה מנהלי החטיבות והשש שנתיים
• הטמעה ,התאמה ופיקוח על תוכנית ניצנים
• הטמעה ,התאמה ופיקוח על תוכנית מיל"ת
• הטמעה ,התאמה ופיקוח על תוכנית חופש של החגים

• הגדלת מכסות רישום לחטיבות ומגמות הספורט
• מעקב מחשב לכל ילד
• מועדון מישמש  -שנקר

• התקנת חשמל ומזגנים בביתני השומרים
• דפיברילטור

בוצע

פעילויות הועד העירוני
• תכנון הובלה והשתתפות בקורס להנהגה עירונית

בוצע

• הובלה והכוונה לנושא טיפול בתשלומי הורים וסרבני תשלומים

• שימוש אחה"צ במגרשי הספורט בבתי הספר - 22:00 :חורף- 23:00 ,קיץ
• השתתפות במפגשי הורים עם ראש מנהל החינוך לאוכלוסיות מיוחדות:
מחוננים ,כיתות קטנות ,תל"י.......

• מעקב וטיפול בפערים בתכנית השאלת ספרים
• השתתפות קבועה בוועדה למעמד הילד ברווחה
• השתתפות ותכנון תכנית אב
• מפגש עירוני בתכנית קרב
• בחירות למנהלי רובעים בגני הילדים

• שת" פ עם מועצת הנוער ומחלקת הנוער לפעילויות לאורך כל השנה

פעילויות הועד העירוני
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מפגש מס'  - 2יו"רים יסודי  +מנהל חינוך יסודי
מפגש עם מפקחת ומנהלי בתי הספר היסודי
הוזלת עלויות אולמות אירועים למסיבות סיום
בחינה והתאמת חוזרי תשלומים לשנת הלימודים הבאה
סיום כתיבה ועדכון תקנון הנהגת הורים עירונית
כתיבת פק"ל הסמכה ליו"ר מוסדי
מעקב שיפוצי קיץ במוסדות חינוך
מסיבת השווים ( 13/03/2018במסגרת חודש הנוער)
ליווי והדרכה בתי הספר/גנים – הנהגות הורים
תוכנית קרב – סטטוס ויריד חוגים
מעקב ולקחים מתוכנית רישום החדשה
מסיבת פרידה מעדנה כליפי
יישום תכנית ניצנים ויריד חוגים לשנת תשע"ט
הפעלת יריד עירוני למכירת ספרי לימוד משומשים בסוף שנה
הגדלת תכנית מיל"ת/יול"א בעוד בתי ספר

לביצוע

תשלומי הורים
מצורף מכתב המלצה

תשלומי הורים
באחריות יו" ר מוסדי להקפיד ולבצע את הנקודות הבאות :
• השתתפות בכתיבת והבנת חוזר תשלומים בית ספרי.
• בחינה מעקב וצמצום חוזר התשלומים ככל הניתן.
• מעקב וחתימה על סטאטוס דוח הכנסות מול הוצאות לפי סעיפים בחשבון הורים,
הבדיקה והחתימה נעשת ביחד עם מנהל המוסד ובסיום תיוק הדוח .
• בסיום כל שנת לימודים יש להכין דוח סיכום והכנסות והוצאות ולתייק בקלסר ועד
הורים.
• באם נתבקשתם להפיץ דוח סיכום כספי הורים תמיד מסתכלים על שנה אחורה
מוודאים שהמבקש היה לו תלמיד באותה שנה .אם ההורה אינו חבר הנהגת הורים
בית ספרית מציגים לו רק את דוח כיתתו בלבד.מדגיש לא שולחים ברשת רק מציגים
במזכירות בית הספר.
• ממליץ לשנה הבאה לערוך את דוח התשלומים כרשימת מכולת ונותנים מראש להורה
לבחור מה הוא רוצה לשלם ומה לא וכך לא יהיה לו השגות.

דפאות לשנה הבאה
• דפא א' -
המשך היצמדות לחוזר התשלומים הקיים ובכפוף לאישור ועדת החינוך של הכנסת
• דפא ב' -
מציאת מכנה משותף לחינוך היסודי והעל יסודי והגדרה שאותו לא משלימים כגון
סל תרבות.
• דפא ג' –
החרמה כוללת של תשלומי הורים תוצאה לכך אין שום פעילות מחוץ לכותלי בית
הספר.

החלטה  :ד פ א 1

תודה רבה!

