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 עדכונים: עמיר-

 השבוע הוצגו למועצה אחוזי הגיוס המאוד גבוהים. כמו כן, אחוז גבוה שפונה1.
 לשרות משמעותי. אחוזי הקצינים מעל הממוצע הארצי אבל עדין נמוך. יתכן

 שהסיבה היא היציאה לשנת שרות והתרומה מלכתחילה של שנה נוספת.
 ביקור תמיר בן משה מנהל מינהל הפיתוח במשרד החינוך דנו איתו בשיפוץ2.

 ב"בכר רוסו", הקמת בית ספר לחינוך מיוחד, בהפיכת החווה החקלאית למוסד
 מוכר.

 אנחנו בפתחן של מסיבות הסיום. מסיבה ראשונה התקיימה בקרית חינוך דרור.3.
 

 הסעות: ביקשו להגיע מועדת הסעות ומוגנות בדרור לדבר על נושא ההגעה לבי"ס.

 הגעה בשעה מוקדמת לפני שעת תחילת הלימודים. נפגשו עם יוסי דיין והבינו את1.
 המגבלות. מבקשים לעשות "אופטימיזציה" של לוח הזמנים בהסעות כדי שהילדים לא
 יגיעו הרבה לפני תחילת שעת פתיחת הלימודים. רוצים לקראת שנה הבאה לשבת עם

 המועצה ולעשות זאת אחרת. עמיר – תשבו יחד בפורום שרונית תקבעו יחד עם יוסי.
 רונית ציינה כי מערכות השעות לתשע"ז כבר מוכנות ולא ניתן לשנותן. הדיון יהיה לגבי

 תשע"ח.
  סככות בהסעות – נושא בסדר עדיפות גבוה. עמיר הורה לתכנון את הסככות.2.

  לגבי התקציב - במליאת המועצה יש דרישה לקצץ בחינוך.
 

 קייטנות – הסעות – אלון ביקש הסעות לילדי הקייטנות. נענה בכך שקיימות הסעות.
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 איכות של מורים מחליפים – עמיר ביקש הבהרה למה הכוונה.

 הציג שמורה בשכטרמן נעדרה, המורה שמילאה את מקומה לא לימדה את הנושאים אלון -

 עד כדי כך שבוטלו פרקים מסוימים במבחן. עופר הציע לפנות למכון "מרחבים"

 שעוסק בהשמת מורים ערבים בבתי ספר יהודים.

 עמיר – ידוע שקיים מחסור במורים באזור השרון.

  אלון – מבקש לפנות למפקח משרד החינוך בנושא.

 

 הכנסות מול הוצאות – עובדי מנהלה בבתי הספר - הוצג דו"ח אפריל של בי"ס "בכר רוסו"

 סוכם שעופר יבדוק את הדו"ח ואם ניתן לקבל יותר תקציב – יעדכן.

 

 

 

 

 תחרות סייבר של משרד החינוך – בי"ס הדר השרון זכו במקום הראשון בתחרות הסייבר

 הארצית לכיתות ג'-ד'.

 

 "התמונה הבית ספרית" – שר החינוך החליט לשנות את המדדים לבחינת חטיבות עליונות,

 כיום מודדים על פי השגי בגרויות. הכוונה למדוד פרמטרים נוספים.

 

  תשלומי הורים –

 מבקש להסדיר גבית תשלומי הורים בכרטיס אשראי. ישפר את אחוזי בביה"ס.עופר –

 מבקשים שהמועצה תספוג את כספי הסליקה של חברות האשראי.

 

 הנחות אחים – גלית – בדקתי את הנושא בבתי ספר אחרים ואין הנחות הורים.

 

 רונית  -הציגה את הנושא שביקשו לדון בו מדיניות הנחות בביה"ס.

 שלחה קישור לנהלי משרד החינוך + מדיניות דרור.

 החברים לא רואים סיבה לגבש מדיניות אחידה למועצה. כל בי"ס לעצמו.

 

  עמיר – אם יש לבי"ס מדיניות מוזמן לשלוח לחברים שילמדו מכך.
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 מבקש לדבר על מקומו של ועד ההורים במערכת הבית ספרית. ממה שאני למדתיערן –

 זה תלוי ביחסים בין מנהל בי"ס לבין יו"ר ועד ההורים. רואה מקום למסד את זה

 וחושב שזה נכון שזה יהיה ברמה המועצתית. בדרור לא סופרים את ועד ההורים.

 מצפה שתצא מפה אמירה כי זה בי"ס של הקהילה.

 בי"ס דרור נקודת שפל ביחסים של בי"ס עם הקהילה.

 התופעה קשורה ליכולת לנהל שיח עם ההורים. ההורים לא שוכחים את הדברים

 הטובים לצד זה יש הרבה ביקורת שדרור לא יודע לנהל. ואם לא יטפלו בזה זה ילך

 למקום לא טוב כי בעידן של הרשות היום אי אפשר להתעלם מכך.

 דרור שם את ועד ההורים בצד. קיימת חרדה של ההנהלה מבי"ס עוד מימי אהוד.

 מצפה למשהו יותר מובנה וממוסד.

 

 עמיר – נשקף את הדברים בפני הנהלת דרור.

 

  חדר המתנות
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