
 מועצה אזורית לב השרון
 

 בני דרור – גאולים – גנות הדר – חרות – ינוב – כפר הס – כפר יעבץ – מרכז כפרי יעף
  – משמרת – נורדיה – ניצני עוז – עזריאל – עין ורד – עין שריד – פורת – צור משה –

 שער אפרים - תנובות

 

 

 כ' בחשון תשע"ז

 21 בנובמבר 2016

 

 סיכום ישיבת ועדת חינוך

 מיום 15/11/16
 

 משתתפים: עמיר, רונית, עופר, נואית, ברק, אילון, לילך , עינת שובל

 

 הוצגה מצגת עם תמונות מהעשייה החינוכית מתחילת השנה ועד היום.

 

 תשלומי הורים:

 קיימים הורים שאינם משלמים תשלומי הורים ולא מסיבות כלכליות. וזה כרוני.

  עופר – הציג את הבעיה ומבקש שנציגי ההורים יפנו להורים סרבני התשלום בבקשה לשלם.

 עמיר – מציע לפתור זאת ע"י בירור עם ועדי הורים בבתי"ס אחרים.

  עופר – בדק בבתיה"ס ברשויות אחרות והרשימות נמסרות.

 

 החלטה: עמיר יבדוק את הנושא מבחינה משפטית מול עו"ד של המועצה אלי וילצ'יק.

 

  תשלומי הורים באמצעות כרטיסי אשראי דרך המיניפיי.

  מבקשים לאפשר כי אז ההורה מורשה החתימה יוכל לראות מי שילם.

  גביה בצ'קים או מזומן זה דבר מיושן, העולם עובד באופן דיגיטאלי.

  עלות משוערת לבי"ס בכר רוסו – 9,000 ₪ כולל הכל.

 

 עינת - מציעה את מערכת אסיף-נט שמסתנכרנת עם מערכת תשלומי אסיף.

 עלות הקמה – 2,500 ₪ לשנה + 5,500 ₪ לשנה.

 רואה  חשיבות בכך שאפשר יהיה לגבות בכרטיס אשראי.

 

 החלטה: גזבר המועצה יבדוק את הנושא וועדת חינוך תעודכן.

 

 לו"ז הסעות:

 אלון – דיבר על האיחורים לביה"ס שכטרמן מדי בוקר.
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 עמיר – התייחס לנושא ההסעות באופן כללי. התנועה הרבה בכבישי השרון ומספר האוטובוסים

 הקיימים בדרור. מבקש לבדוק האם ההורים יכולים לסייע ביישובים בתחנות ההסעה בכך שאנשים

 יעמדו בהסעות וידאגו שילדים יעלו להסעות הקיימות.

 

 תשתיות:

 המועצה עובדת לפי תכנית עפ"י סדרי עדיפויות ותקציב המועצה. השנה השקענו הרבה בבטיחות.

 תפיצו באמצעות הנהלות ביה"ס את הצרכים ונבחן אותם. הורי בכר רוסו מבקשים פגישה עם יוסי

 ורחל ברקן לגבי התנועה מסביב לביה"ס.

 בכר רוסו – כיתה שלא סיימו למגן בה את הקרינה.

 

 

 

 

 

 

 ניקיון בתיה"ס:

 עופר – הציג את הקשיים שקיימים בתחום. מנקת יום אחת לבי"ס כל כך גדול. נראה רע. צוות ניקיון

  אחה"צ עובד 3.5 שעות על כל שטח ביה"ס – אין איכות.

 

 שטיפה יום כן יום לא. פחים לא מרוקנים, סמרטוטים מלוכלכים, רמת ניקיון נמוכה מאוד.

  מציעים להעביר לביה"ס את כל תקציב הניקיון ושביה"ס יתמודד עם זה.

 

 לב הפרדס – אצלם אב הבית דורש מחברת הניקיון תמורה. השנה המצב בסדר.

 

 עמיר – מאמינים בנושא ניהול עצמי.

 

 חברת הניקיון – ישנם גניבות ציוד, אין אחריות לדברים ע"י המועצה – לקבוע פגישה עם ירון בלנרו

 – קב"ט המועצה – נעילת ציוד.

 בכר רוסו – רוצים להיות בפיילוט שבי"ס יקבל על עצמו את נושא הניקיון – הסכום יועבר.

 

 איכות המורים:

 אנחנו מועדים לקושי בלמצוא מורים טובים. רוצים לחשוב על פתרונות יצירתיים למשוך כוחות

  טובים.

  נואית – מציעה להוריד יוח"א, להכניס את קרן קרב לסוף היום.
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 שיפור ההישגים הלימודיים:

  עמיר ורונית מבקרים בבתיה"ס כל שנה.

 

 

 

 רשמה: רונית רופא הדרי
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