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פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים אשל
נוכחים:
צוות אשל :עוזי ,בת חן ,חיה ,טלי  ,עוז
הורים :איילה ,אייל  ,אורית ,עודד ,אורן ,סיגל ,עודד,נורית ,שרית ה ,אוהד ,רביד ,שרית ח ,אלמה.

פתיחת ישיבה (ללא מורים)
אילה פתחה את הישיבה בסקירה על תהליך הבחירות שנערכו לפני כחודשיים עפ"י הפרוטוקול.
היתה הסכמה גורפת של הנוכחים כי אין צורך בבחירות חוזרות להנהגה וכי יש לכבד את השיח בין ההורים ואין מקום
לאלימות מילולית .חשוב להדגיש כי הפעם היתה נוכחות גדולה של נציגי הורים בהנהגה ועל כך יש לברך.
כמו כן ,מדגישים כי ישיבות הנהגה הורית פתוחות לכול הורי בית ספר.

המשך הישיבה ( בהצטרפות המורים)
אקלים חברתי –
 .2כחלק מהאקלים החברתי הנהגת הורים והנהלת בית ספר ,רואים חשיבות רבה בהשתתפות הורים המוזמנים
לפעיליוית בית הספר והכפר .בת חן ציינה מקרה בו  ,בהצגה אליה הוזמנו כ 022 -הורים ,השתתפו  20הורים
בלבד.יש לחשוב על דרכים על מנת לעודד השתתפות הורים בפעילויות מעבר לתזכורות על מועד אירועים,
כגון :הזמנה אישית ,ואימות הגעה.
 .1גלישה בטוחה – בשבוע שקדם לפגישה ,בית הספר עבר סדנת גלישה בטוחה ובנוסף היה שיעור מקוון
המדגים מה יכול לקרות כאשר אין גלישה בטוחה ברשת.
 .3שימוש בכלים מקוונים בשעת חירום – יום למידה מרחוק לחלק מילדי בית הספר יתקיים ב28/1/1228 -
אחה"צ.
 .0לבית הספר תוכנית סדורה בתחום האקלים החברתי ,אייל ביקש להעלות גם אותה לאתר בית הספר ונענה
בחיוב על ידי בת-חן.
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עידוד מצויינות –
 .2אלמה מבקשת לעודד מצויינות נוספות על ספורט ולימודי מדעים ,בצורה מובנית ,כחלק מהעלאת הדימוי
העצמי של הילדים ואפילו " למתג מצויינות בתחומים שונים".
 .1עוז פרט על נושא נבחרות בית הספר ,טורנירים בהן משתתפות הנבחרות.
 .3עוזי  -ישנם תחומים נוספים בהם בית ספר והכפר מעודדים מצויינות .לדוגמא :מצויינות במשק בתחום
החקלאות.
 .0בת חן ציינה כי נושא העתודה המדעית ,מגיע מתוך המדינה וממשרד החינוך.
פתיחת מסלולי מצויינות כאלו ואחרים מצריכים תקציבים שאין לבית הספר .לעומת זאת ,כ ניתן לתת הכרה
לילדים במסגרת בית הספר כגון :הזמנתם לחדר מורים ,ציון אירועים מיוחדים וכו'.
 .5בת חן ציינה כי היא יחד עם צוות הפדגוגי יחשבו כיצד למתג תחום קיים כתוכנית מצויינות ( כגון ספורט)
וכיצד לפתח תחומים אחרים.
 .6כמו כן דנו בארגון טכס מצטיינים שנתי בכול התחומים.
 .7אלמה ציינה ,כי תשמח ,כנציגת ההנהגה ,לקדם את הנושא מול הנהלת בית הספר.

נושא המנות –
 .2טענת ההורים היתה כי הילדים יודעים שיש צורך ב 5 -ימי מחלה על מנת שיוכר ולא ירדו מנות.
 .1עוז הדגיש שלא יפגעו הציונים של תלמיד/ה אשר נעדר אך ורק בגלל מחלה .זאת לא מטרת התקנון.
 .3בת חן אמרה שלבית ספר יש אמרה חד משמעית בנושא ביקור סדיר בבית הספר ,לא יפגעו הציונים של
ילד שנעדר עקב מחלה.
נושא פולין –
יערך דיון בנושא.
ההורים שנכחו בהנהגה הורית ,אינם מודעים לכול תהליך בנושא הנסיעה.
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כספים –
יש יתרה של  289אש"ח משנה שעברה ,ממנה יש להוריד כ 22 -אש"ח על החזרים להורים ,שאינם צפויים.
יתקיים דיון מוסדר בנושא השימוש בכספים אלו או לחילופין החזר/זיכוי להורים.

בברכה,
הנהגת הורים
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