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 כ"ב בשבט תשע"ו
 1 בפברואר 2016

 

 סיכום מפגש ועדת חינוך
 מיום 24/1/16

 
  משתתפים:

 חברי הועדה  - עמיר, רונית, אבי, רוני, צחי, עופר, ברק.
 נוספים - נואית, עינת, אורנית, אורנה, לימור.

 אורחים - ירון, יוסי.
 

 דו"ח יו"ר הועדה – עמיר
 

 אנו באמצע שנה"ל. קיימנו סבב ביקורים בבתי הספר. התרשמנו מהעשייה החינוכית  ומשפע היוזמות.1.
 בהמשך השנה נקיים סיור בביה"ס לחברי הועדה. 

 שיתף את חברי הועדה כי במליאה טוענים שתקציב רב מדי מושקע בחינוך וכי תקציב 2016 אושר2.
 בתנאי שיקוצץ חצי מיליון ש"ח בתקציב החינוך ויועבר לוועדים המקומיים עבור הנוער.

 
 הסעות תלמידים

 לנוכח בקשת חברי הועדה להכיר את הנושא הוזמן יוסי דיין, מנהל מחלקת תחבורה לוועדה.
 

 יוסי הציג את מערך ההסעות במועצה.
 מדי יום מוסעים כ -5000 תלמידים ב-14 אוטובוסים של המועצה והשאר של חברות פרטיות שזכו במכרז

 לשלוש שנים.
 

 הוצגו מספר סוגיות:
 שינוי בהסעות שבוצע לפני כשנתיים-שעת התחלה אחת קבועה בדרור.1.
 עומסי תנועה כבדים באזור.2.
 המחויבות לשימוש מקסימלי בכל אוטובוס.3.

 השתיים האחרונות משפיעות על היציאה המוקדמת של תלמידי קריית חינוך דרור מהישובים בבקרים של
 ימי ב ו-ד.

 יוסי התייחס לשאלות החברים והבהיר שהבעיה אינה מחסור באוטובוסים או מחסור בתקציב.
 בקשת החברים כי הכיתות בדרור תפתחנה מוקדם יותר תטופל מול הנהלת הקריה.
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 תופעה בה אוטובוס מגיע לתחנה והתלמידים לא עולים כי מחכים לחברים או שאין מקום להם ולחברים.4.
 יוצר מצב שבאוטובוס האחרון אין מקום לכולם.

 סככות בהסעה - הצורך מוכר ומופיע בתוכנית ההשקעות של המועצה.5.
 נואית הציעה סיוע בתכנון האדריכלי.

 בביה"ס היסודיים קיימת מורה שתפקידה לרכז את נושא ההסעות. במסוף נמצאת מורה תורנית ובנוסף6.
 נמצאים במסוף ההסעות בעלי תפקידים נוספים: שומר, אב בית, סייעות. 

 
 ראש המועצה סיכם את הנושא בכך שקיימת פתיחות לרעיונות שישפרו את מערך ההסעות במועצה

 והחברים מוזמנים לפנות.
 
 
 
 
 
 

 בטחון ובטיחות
 לבקשת החברים לשמוע על  הנושא הוזמן ירון בלנרו-פלג - קב"ט המועצה.

 
 ירון הציג את היערכות הביטחון בתקופה האחרונה לאור המצב.

 ביה"ס היסודיים - תוגברו בתקופה הראשונה ברכב אבטחה בבוקר ובסוף היום.1.

 בקריית חינוך דרור - קיימים 3 מאבטחים - הישג מבורך.2.

 בגני הילדים - בחלקם יש מאבטח ובאילו שאין אורגן סיור אשר עובר במשך היום בין הגנים.3.
 קיימת השקעה רבה בכך ש"זמן התגובה" לאירוע יהיה קצר ביותר.

 
 ירון ממליץ להתקין במכשיר הנייד את האפליקציה של המועצה בה יש גם לחצן  מצוקה. 

 בטיחות - המועצה משקיעה רבות בבטיחות.  קיים יועץ בטיחות מועצתי שנמצא במועצה בכל יום רביעי.
 בשבוע שעבר החל ריכוז הצרכים בתחום לקראת מבדקי הקיץ. 

 בכל בית ספר צריכה להיות ועדת בטיחות.
 

 התייחסות לשאלות החברים:
 המועצה מבצעת בביה"ס את כל הבדיקות הנדרשות. נושא בדיקות הקרינה חדש יחסית. ירון הזמין את חברי

 הועדה לפנות בשאלות ליועץ הבטיחות.
 משרד החינוך מחייב לחצי מצוקה בגנים בלבד. בביה"ס יש מכשירי מירס.

 
 ניהול עצמי
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 רונית סיפרה על התפתחות הניהול העצמי בביה"ס. השנה הראשונה התאפיינה בחוסר ודאות, למידה רבה
 והתנסות. הניהול העצמי היה בעיקר ברמת ההנהלה. בשנה השנייה ראינו יותר בטחון והעזה של הנהלות

 ביה"ס להפנות תקציבים לפדגוגיה ולהשקיע ברעיונות חדשים. ובשנה הנוכחית, ניתן לומר שבניהול העצמי
 שותפים מרבית המורים - קיימת פתיחות ליוזמות ופיתוחים חדשים ואנו רואים שביה"ס מקפידים על חסכון

  במשאבים כמו חשמל ומים כדי להשקיע יותר בעשיה החינוכית.
 תחום שדורש כיום השקעה נוספת הוא עידוד ביה"ס להשגת מקורות מימון נוספים ממתן שירותי כגון השכרת

 מבנים.
 

 "סל תלמיד" - סכום שהוגדר על ידי משרד החינוך, ממוצע של הוצאות המועצה בכל בית ספר בשלוש השנים
 האחרונות לפני החלת הניהול העצמי. בהתאם להנחיות משרד החינוך, בתי ספר עד 200 תלמידים

 מקבלים 120% מסל תלמיד ובתי ספר מעל 400 תלמידים מקבלים 80% מהסכום.
 עפ"י משרד החינוך סל תלמיד מינימלי בבי"ס בניהול עצמי הינו -  568.5 ש"ח

  במועצה סל התלמיד עומד כיום על 1,211.50 ₪ לתלמיד לשנה בבתי ספר עד 200 תלמידים
 ו – 871.34 ₪ לתלמיד בבתי ספר מעל 400 תלמידים.

 
 
 
 

 רשמה: רונית רופא הדרי
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