סיכום פגישת ועד הורים בבית ספר עמקים תבור
עם הנהלת בית הספר ב21.8.1121 -
נוכחים  :דודו גורן ,שאול אדר ,אורית סוקר ,הילה הררי ,צחי אייזנר ,אורי שובל ונציגים נוספים
מועד הורים (אין בידי את כל השמות ).
הנושא :היערכות לשנת הלימודים תשע"ג
א .הצגת בעלי תפקידים חדשים :



אורית סוקר – מנהלת פדגוגית של בית הספר
הילה הררי – מנהלת החטיבה העליונה

ב .צחי אייזנר ,מנהלן ביה"ס :סקירת דוח ביצוע תשלומי הורים מהשנה שעברה:







אחוזי הגבייה מהשנה הקודמת – כ . 79%
תקציב בית הספר מתשלומי ההורים  :כ –  1.852אלף  . ₪בפועל נוצלו  1.332אלפי .₪
הפער אמור להיות משולם על ידי המועצה – לביצוע צחי /דודו ,נא עדכנו שלא גורעים
מתקציב השנה הבאה וכן אם אין הטבה כלשהי במידה ועומדים בתקציב .
ניהול התקציב מתבצע על ידי מספר גורמים ,ביניהם צפריר מינצר האחראי על טיולים
ושל"ח ועמית לביא (בולק) האחראי על פעילות חברתית .לביצוע צחי/דודו ,נא דאגו שכל
מי שמנהל תקציב יעדכן את תכניותיו לגבי התקציב ויעביר ליו"ר הועד בעתיד עדכון
מידי רבעון המתאר תקציב מול ביצוע .
לידיעה  :תקציב בית הספר כולו הוא  11מיליון  ₪בניהול ואחריות דודו .

ג .אורי שובל :פירוט תשלומי הורים ,סקירה והעלאת שאלות רלוונטיות:





תשלומי הורים :זהים השנה לתשלומי השנה הקודמת ,בכפוף לנוהל משרד החינוך .
תשלומים מרצון :חינוך חברתי ,סמינרים ופעילות נגד אלימות – לביצוע האחראי .הועד
מבקש לראות תוכנית לשנה הבאה.
תוכנית לימודים נוספת – תל"ן  :סיורים ופרויקטים לימודיים ,כישורי חיים ,חומרי לימוד –
לביצוע האחראי .הועד מבקש לקבל תוכנית לשנת הלימודים הקרובה.
תוכנית תגבור לימודי ,הקבצות וקבוצות למידה קטנות כ 822-שעות – הועבר העתק
החלוקה לפי שכבות .נציגי בית הספר ציינו שבית הספר מוסיף שעות לימוד מעבר לתקן
משרד החינוך ,זאת ניתן לבצע בעזרת המועצה ותשלומי ההורים.

ד .כללי:




אתר בית הספר המנוהל על ידי אורית סוקר ,הוא אתר מאד אינפורמטיבי ויכול לספק מידע
רחב על בית הספר ,יחד עם זאת לא הצלחתי למצוא תוכניות עם יעדים ולו"ז לשנה הבאה.
ניתן לראות סיכומים של דברים שקרו בעבר – לביצוע על ידי כל המנהלים ,הכנסת
תוכניות עבודה לתשע"ג לאתר ולידיעת ההורים והועד.
לינק לסיכומי ועד ההורים באתר  -לביצוע באחריות אורית סוקר
שתהייה לכולנו שנה מוצלחת בברכה
שלמה אפריאט,
ממלא מקום זמני ליו"ר ו .הורים
251-8788222

