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
פברואר 2018
שבט תשע"ח

סיכום מפגש ועדת חינוך מיום 26/02/18
משתתפים :רונית ,אלון זיו ,ארבל דולב ,לילך פינקלשטיין.
רונית הציגה את מתווה תוכנית "ביה"ס של החגים" בחופשת פסח.
התוכנית במועצה תחל ב 22/3-בגני הילדים ,בחטיבה הצעירה (גן-א) ובכיתות ב ,ג.
ביצוע התוכנית מרוכז ע"י גילה ברנס ,מנהלת יחידת הספורט .בכל בית ספר גוייס
מורה אשר ירכז את התוכנית .האתגר כעת הינו לגייס מדריכי קבוצות מקרב הצוותים
החינוכיים .הסתדרות המורים והסתדרות הפקידים יצאו בהצהרה לא לשתף פעולה
עם התוכנית.
בשלב זה קיים מחסור בכח אדם לביצוע התוכנית  ,אנו פועלים בכל המישורים יחד עם
הנהלת המועצה להפעלת התוכנית באופן מלא לכל ההורים המעוניינים.
עלות התוכנית –  ₪ 150לחמישה ימים .בתוכנית ישולבו תכנים בנושא חברתיים
וערכיים גם על חג החרות שיועברו על ידי אנשי הצוות וכן על ידי מפעילים חיצוניים.
התקיים שיח בנושא אופן הפעלת התוכנית במקרה שלא יגויס כ"א מספק.
רונית התחייבה כי במקרה שתהיה מגבלת כח אדם תעדכן את יו"ר ועדי ההורים
ותתקיים התייעצות על אופן ההפעלה.
מרחבי למידה  - M21קול קורא שפורסם על ידי משרד החינוך לפיתוח סביבות
למידה חדשניות ברוח הלמידה במאה ה .21-המועצה ביחד עם בתי הספר והורים
מתחום האדריכלות שסייעו בגיבוש תוכניות ,הגישה בקשה למשרד החינוך להקמת 7
מרחבי למידה .כל הבקשות אושרו עקרונית .הגיעו הרשאות תקציביות על סך 80,000
 ₪לשלושה מרחבים וההרשאות הבאות ,עפ"י עדכון ממשרד החינוך ,תגענה במהלך
מרץ .המועצה תקים את סביבות הלמידה בבתי הספר במהלך חופשת הקיץ באמעות
התקציב שהתקבל ממשרד החינוך ותקציבים נוספים.
תודה רבה להורים המתנדבים על הסיוע.
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סל תלמיד – היו"רים ביקשו לדעת את סכום "סל התלמיד" שהמועצה מעבירה לבתי
הספר מדי שנה ביחס למוגדר על ידי משרד החינוך.
הגדרת משרד החינוך ל"סל תלמיד" בסיסי הינה  ₪ 658.5לשנה.
סכום "סל תלמיד" במועצה הינו  ₪ 1042.72המועבר לבתי הספר עפ"י מפתח מספר
תלמידים .הסכום נקבע ע"י יועצים כלכלים מטעם משרד החינוך עם הכניסה לתוכנית
הניהול העצמי ובהתבסס על הוצאות החינוך של בתי הספר בשלוש השנים האחרונות
טרם הכניסה לניהול העצמי.
עלות הסעות לפעילויות חוץ בית ספריות – היור"ים מבקשים לדון בעלויות הנגבות על
ידי מחלקת תחבורה עבור הפעילויות .סוכם כי הנושא יידון במפגש ועדת חינוך הבא.

רשמה :רונית
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