סיכום דיון
נושא הדיון :פגישת הנהגת הורים ראשונה.
תאריך23/09/2019 :
הנוכחים :סער בן משה ,טלי דובס ,דפנה פישל ,ליעד חורב ,בתיה טישלר ,פזית בכר ,אפרת יונתן ,אלה
קלפנר ,עדינה שמרי ,סיגל מאן ,הדס וילנסקי גרליץ ,רינה כהן ברנר ,אושרה קורן ,נעמי בכר רוזור ,קטי
אהרון ,ורד שור צמן ,עדי כוכבי ,סיגל גובר זלאיט ,סיגל פלג ,דני מאן ,מרב לרנר יאז וסיסי בקרמוס.
רשמה :אפרת יונתן
נושאים שהועלו בדיון:
תיאור הנושא
סקירה של עופר

סטטוס טיפול בנושא:
ירידה של  2%בזכאות לבגרות.
 92.4%זכאות לבגרות.
הייתה ירידה בזכאות של כיתות
מב"ר ואתגר.
 16תלמידים יוגשו לבגרות בכימיה.
יש בביה"ס  13מגמות לימוד שונות.
קיים רצון בשנה הבאה לפתוח
מגמה חדשה שתשלב :דיפלומטיה
 /מזרחנות /ערבית  /סינית.
בי"ס קיבל הערכה "תגמול
דיפרנציאלי .ביה"ס נמדד לאורך 3
שנים ונבדקים הישגים לימודיים,
התמדה ,גיוס לצה"ל ,מעורבות
חברתית ,מבנה התעודה ועוד.

אחריות

מס"ד
1

2

מצוקת הכיתות
בביה"ס

3

ניקיון ביה"ס

השנה עופר הצליח לפתור את
בעיית מצוקת כיתות אם בביה"ס.
אך תלמידים יצטרכו לעבור בין
כיתות בפיצול של מבחנים ,הארכת
זמן ,פרטני ועוד.
נפתחה כיתה ראויה במקלט עם
מזגנים .הכיתה הזו תיתן מענה
לתלמידים שצריכים תוספת זמן
והתאמות.
העירייה התחייבה לבנות מבנה
חדש רק בשנת .2022
ולכן בשנתיים הקרובות יהיה חוסר
בכיתות בהתאם לגידול בכמות
הכיתות בשכבה 10 .כיתות
בשכבה.
יש בביה"ס תקן רק ל –  2עובדים
בלבד שלא מסוגלים לעמוד בעומס.
השירותים אינם נקיים.

על וועד ההורים
לפעול מול הגורמים
הרלוונטיים בעירייה.

על ההורים לפעול
מול הגרומים
הרלוונטיים בעירייה.

הערות

4

עדכון של סער

5

תשלומי הורים

6

פעילויות המגמות
השונות

7

תוכנית יזמים
צעירים

8

וועדת הנחות

9

מתמטיקה שכבה
י'  4יח"ל

10

טקס תלמידים
מצטיינים

11

גדנ"ע

12

בחירת י"ור  /סגן
וגזבר

חייבים לפעול מול העירייה לקבלת
תקצוב לפחות לעוד עובד ניקיון
אחד ולעוד שעות לשאר העובדים.
נקנו ע"י הוועד  63לוקים.
ישנם  375לוקרים בביה"ס.
 364מהם בשימוש.
 8לוקים בהמתנה לשכבת י"ב.
חסרים עדייו  8לוקים.
הזמינו עוד  12לוקרים חדשים
שיגיעו לאחר החגים.
יש באג בתוכנת מחשב של העירייה
בגין התשלום האינטרנטי .צריך
להיפתר בהקדם.
עופר יטפל בכך.
ההורים ביקשו לקבל מידע על
הפעילויות של המגמות השונות
הדורשות כסף נוסף מההורים.
התוכנית פועלת בראשות המורה
יונתן כחלק ממגמת מנהל עסקים
וכלכלה.
בשאר הפעילויות
אין יותר וועדת הנחות בביה"ס.
ניתן לקבל פריסה של
כל תלמיד חייב לשלם על המגמה
בה הוא לומד ועל טיול שנתי  /מסע תשלומים.
ישראלי.
עופר יבדוק.
הורים התלוננו ,כי קיים פער בין
המורות המלמדות מתמטיקה.
מורה אחת פחות מובנית ומנחה
את התלמידים ללימוד עצמי מול
האינטרנט.
עופר יעלה את
עופר ביטל ב 3 -שנים האחרונות
הנושא לישיבת
את הטקס הייחודי לתלמידים
הנהלה.
המצטיינים והוריהם.
הורים התלוננו ,כי יש לעודד גם את
התלמיד המצטיין .למצוא את הדרך
הנכונה.
לא יתכן שבשכבת י' שנה שעברה
רק תלמיד אחד היה מצטיין.
ליעד ציינה ,כי אם השנה בי"ס יזכה
לשבוע גדנ"ע יש לשלוח את שכבת
י"א שלא היתה שנה שעברה.
פה אחד נבחר דני מאן ליו"ר ,דפנה
פישל לסגנית ויעל לגזברית ,עלתה
אפשרות להציע גזבר שיחליף את
יעל שעקב עומס ולוח זמנים יש
קושי בפעילות מול גזברית בית
הספר מכיוון שגזברית בית הספר
אינה עובדת בימיי שיש.
מירב לרנר תעזור לגזברית.

