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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ועדת החינוך מספר  2ל– 2017 -שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך.
 .2מערכת חינוך גן רווה  -קארין גזלה מ"מ מנהל מחלקת חינוך:


קייטנת קיץ ביה"ס – מדווחת כי הקייטנה מתוכננת לשלושה שבועות ,מהשעות 08:00 :עד  13:00מיועדת
לכיתות א' -ג' ,עלות לתלמיד  ,₪ 450רכזת הקייטנה היא מורה מבית הספר ,התלמידים מקבלים ארוחת
בוקר למשך  15יום ללא ימי שישי.

מוני אלימלך  -יש סבסוד לקייטנה אך בגלל הרמה הסוציואקונומית שלנו הסבסוד הוא הנמוך ביותר.


תכנית לימודי מתמטיקה בגנים החל מתשע"ז – פרויקט "קודקוד בחינוך" – ד"ר סולי נתן – תוכנית של
ד"ר סולי נתן בנושא העשרה בתחומי המתמטיקה לגילאי הגן סה"ס – תערך פגישה נוספת עם ד"ר סולי נתן
לסגירה סופית של הפרויקט לקראת השנה הבאה.



התקדמות רכש מחשבים וציוד תקשוב לביה"ס – סטאטוס וצרכים לשנת תשע"ח בביה"ס ובגנים – חומרה
ותוכנה  -לגני החובה נרכשו  4מחשבים ,המחשבים חוברו לאינטרנט והם עובדים עם מנוע חיפוש "גוגלה".
בשנה הבאה ,בתשע"ח ,נכניס מחשבים גם לגני הטרום חובה .ישנה חלוקת זמנים לשימוש במחשב ,כל
קבוצה עובדת לפי הנחיית הגננות מול המחשב בתכנית סדורה.

שייקה בילו – יש לחשוב על שילוב נוסף של מחשבים בכל תחום אפשרי כדי לשדרג את רמת ההוראה למידה,
במידה ויש צורך לבצע השתלמויות מקצועיות לגננות ולסייעות יש לפעול בתחום.
 .3ביה"ס יסודי "גן רוה"  -גלית אסא מנהלת ביה"ס יסודי:
 ציוני מיצ"ב תשע"ו – נערך דיון בנושא ציוני המיצ"ב ,מיד לאחר פרסום הציונים נקבעה ע"י הנהלת בית
הספר תוכנית פעולת לשיפור הישגי התלמידים – הוצגו ציוני המיצ"ב ותוכנית הפעילות לשיפור המצב.
במקביל נקבעה תוכנית לשיפור האקלים הבית ספרי.
 תוכניות העשרה לבית הספר לקראת תשע"ח – נערך דיון בנושא ונקבע כי הנהלת בית הספר יחד עם ההנהגה
המוסדית יבנו תוכנית להכנסת תכניות העשרה במהלך יום הלימודים – התוכנית תובא לאישור ועדת החינוך.
מימון תוכניות העשרה יהיה במשותף כספי הורים והשתתפות המועצה.
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 הערכות לגבי פרויקט השאלת ספרים לקראת תשע"ח – נערך דיון ונמסר כי סטאטוס ההתקדמות עומד כרגע
על  60%חתימות הורים שהתחייבו ושילמו על השאלת ספרים לתשע"ח .שאר  40%ההורים שלא חתמו
הסכימו באי חתימתם שלא לקבל ספרים וחוברות מבית הספר אלא יצטרכו לרכוש אותם באופן עצמאי .כל
השנים תלמידי בית הספר קיבלו ספרים וחוברות מעבר לנדרש ,אולם כעת מאחר שעברנו להשאלת ספרים
דרך בית הספר כמות הספרים והחוברות שתינתן תהיה בדיוק לפי הנחיות משרד החינוך.
 מסיבת סיום  – 20.6.2017כל חברי ועדת החינוך וחברי המליאה הוזמנו לאירוע.
שייקה בילו  -יש להכין תוכנית לניצול כספי הורים לטובת פעילויות בבית הספר ,מה שצריך להחזיר להורי הבוגרים
של שכבת ח' ,אם בכלל ,אז כמובן שיש להחזיר .לגבי שאר הכסף ,יש לנצלו לטובת בית הספר לפעילויות כגון:
שיפוצים ,רכישת מחשבים ,ציוד למעבדה ,לרכישת ציוד כללי אחר ,להפעלת תוכניות העשרה ,לפרויקט השאלת
הספרים וכדומה .אנו מבקשים לראות את התוכנית לפני הביצוע שלה.
יוסי דוד – חייבים לבצע את השינויים והשיפורים בגין ציוני המיצ"ב בהקדם לטובת תלמידי בית הספר וקהילה.
 .4ביה"ס "בטב"ע"  -אביטל סובל-רויף מנהלת ביה"ס בטב"ע:
 מדווחת כי היו המון בקשות של הורים לשבץ את ילדיהם בבית הספר אך לצערנו לא נוכל לקבל את כולם
ובשנה"ל תשע"ח מספר התלמידים יעלה לשיא חדש ויעמוד על  90תלמידים.
 תוכניות העשרה לבית הספר לקראת תשע"ח  -ממשיכים בתשע"ח כמו בתשע"ז את תוכנית העשרה שלנו
בבית הספר ,תוכנית המפורטת נמסרה והועבר לקארין.
 ממשיכים בתשע"ח  -תוכנית של לימודי העזרה בצילום ,תאטרון ותאטרון בובות וכדור רגל ,מחפשים
הרחבת מקומות העסקה  -יתכן כי יקלטו תלמידי בית הספר בתשע"ח גם במתקן ההתפלה שורק.
 בוחנים שוב את החזון של הקמת בית הספר ומעדכנים אותו השנה ,נבנתה תוכנית לימודים בית ספרית
התואמת ,מצד אחד לדרישות משרד החינוך ומצד שני לחזון הבית ספרי.
 התלמידים חוו השנה התנסויות רבות בתחומי כישורי החיים והדירה משמשת לפעילויות רבות ומגוונות.
 נערך מיפוי בנושא השפה ונבנו קבוצות רוחביות לפי רמות בין גילאיות .תוכנית "אורך חיים בריא" הוכנסה
לבית הספר בהיקף מלא והועברה ע"י דיאטניות באופן מוצלח מאד ,מקווים להמשיך בתשע"ח.
 השנה הופעל בבית הספר קיוסק ששומר על עקרונות "אוכל בריא" ולא נמכרים בו מוצרי מזון שאינם
בריאים.
 רוצה לציין לטובה שוב את שיתופי פעולה המעולים שיש לבית הספר בטב"ע עם בית הספר היסודי של גן
רוה ,עם כפר הנוער עיינות ,עם עובדי המועצה האזורית.
 מסיבת סיום  – 19.6.2017חברי ועדת החינוך וחברי מליאת המועצה הוזמנו לאירוע.
יוסי דוד – ממליץ כי על המועצה לפרסם באופן שוטף שניתן להתנדב במסגרת בית הספר בטב"ע ובבית הספר
היסודי.
בכבוד רב,

ד"ר שייקה בילו
יו"ר ועדת החינוך
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