פרוטוקול ישיבת וועד מיום 27.11.18

נוכחים :מצ"ב דו"ח נוכחות
הישיבה נפתחה על ידי יו"ר הועד ,יוסי כהן.
יוסי הציג את הנושאים הבאים:
א .כניסת הועד לעבודה פעילה ,התעכב בשל הנחיות הנהלת בית הספר להמתין לאחר
הבחירות לרשות המקומית .היות וכך ,אנו חייבים לשנס מותניים ולעבוד בצורה שיטתית.
ב .דרך העבודה השנה תהיה באמצעות חלוקה לועדות עבודה מרוכזות ,בשיתוף פעולה עם
צוות המורות בבית הספר.
ג .הוצגה מצגת (שתופץ להורים)
כללי:
• משרד החינוך בחר עבור מוסדות החינוך את הערך הייחודי לשנה"ל – אחדות ,אחידות
וייחודיות .הוועד והוועדות יפעלו במסגרתם בקידום הערך בפעילותיהם השונות.
• הצעה לערך נגזר היה סבלנות וסובלנות .לא נרשמה התנגדות לכך.
• עדכון בדבר הפסקות פעילות – במסגרת הפסקות הפעילות בכל הפסקה שנקבעה מראש,
אחראית כיתה משכבה מסויימת והיא מפעילה את ילדי ביה"ס .בהפסקות האחרונות הילדים
דיווחו שהן היו מוצלחות במיוחד .יישר כח לצוות ולילדים שנרתמים לכך.
• איסוף כסף במסגרת וועד כיתתי .ככל שוועד הכיתה יחליט על גבייה שכזו הרי שלא ניתן יהיה
לבצע פעילויות שהן במסגרת שטח ביה"ס עם הכספים שנאספו.
• חברי הוועדה המרכזי נתבקשו להשתבץ לתתי הוועדות כפי שנקבעו ואושרו ע"י הוועדה
המרכזי.
• הוועדות הינן:
ועדת טיולים – תכלול נציג מכל שכבה
ועדת קשרי הורים (שיווק)
וועדת קשרי תלמידים
ועדת טיפול בחזות ביה"ס (שילוט ,קישוט וכד)
וועדת היגיינה
וועדת בטיחות וביטחון
וועדה פדגוגית (תל"ן לשנה"ל הבאה – חיפוש תכנים ,איתור קלות קוראים ,תכנים לימודיים
ושיתוף הורים)
וועדת תרבות (חגים וימי שיא)
וועדת חינוך פורץ דרך
וועדת אקלים בית ספרי
וועדת כספים

•

•

מצ"ב שיבוץ חברי הוועד לוועדות השונות
לוז לפעילות:
בית הספר יעביר דוח תקציבי לשנת הלימודים הקודמת לראשי הועד והגיזברית לטובת
בקרה והמשך התנהלות.
לוח גאנט שנתי יימסר לכל וועדה וועדה.
בתכנון שכל וועדה תציג בעוד כשבועיים את הנושאים הכלליים
נקבע כי הוועדה תתכנס בשנית בעוד כחודשיים.

רשמו :אילנית אהרוני ושרון גל

מצ"ב דו"ח נוכחות
כיתה שם הנציג
א  1 /קרן לוראן
א  2 /רונה דרומי
א  3 /נטע אלוש
א  5 /נטלי זילחה
ב  1 /ירון רוט
ב  3 /אפרת לוי
ב  4 /אליזבט אברהם
ג  1 /רינת מסד
ג  2 /מירב אביעם
ג  3 /מאיה אלקבץ
ג  4 /הילה אמור
ג  5 /שונית אלעזרה
ד  1 /גיינזברג רון שרון
ד  3 /יוסי כהן
ד  4 /שרון אלטרמן
ד  5 /שרון גל
ה  1 /מירב סופרו
ה  2 /אביבית קלמן
ה  3 /קרן יפרח
ה  4 /דניאלה יוסף חי
נועה סיטון
ו1/
שמרית ממן
ו3/
זיוה אליגון
ו4/
אילנית אהרוני
ו5/

