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 סיכום ישיבת צוות הניהול .

 : איילת , נעמי , זהבה , לימור , מיכל נ.ק. , מיכל נ. , נדב . נוכחות

 הקצאת שעות הוראה בבית הספר לפי חטיבות ..1

לימור ונדב עדכנו בתקנה המגבילה את יכולתנו להעברת שעות תקן 

 בין חטיבות בית הספר .

הקצאת שעות ההוראה בשנת יש לקחת בחשבון מגבלה זו בתכנון 

הלימודים הבאה ובשימוש ביתרות כספיות בתיקצוב הפרוייקטים 

 שמחוץ לתקציב השוטף.

נבדוק עם בתי ספר , שבהם רצף גילאים כמו אצלנו , האם נבדקה 

 האפשרות להגמיש את הקצאת השעות הבין חטיבתית .

 

 נהלים .2

דוד נהלי בית ינערך דיון לח 24.12.15בעקבות המפגש עם ההורים ב 

יפורסמו לצוות בית ין זה י. ההחלטות בענהספר בתחומים שונים

 .הספר ולהורים

 

         :*מילוי מקום

פעילות חוץ בית ספרית, , מורים נובעת מסיבות שונות )מחלה היעדרות 

                                                                                . השתלמויות מחייבות, סיבות משפחתיות חריגות ועוד(

אבל לעתים נדירות הוא מהווה  ,מילוי מקום עשוי להעסיק את התלמידים

 . לשיעורם של המורים הקבועים ה ערךשוותחליף 

אם ע"י עבודה שהשאיר המורה  -מילוי המקום יהיה בעל משמעות/ערך/תוכן 

 משהו שיכין המורה ממלא המקום. או אם ע"י הנעדר

 

 היסודי: חטיבת 

ביר אותו בקשר יש להשאיר מערך שיעור ולהע - היעדרות  מתוכננת  מראש

  /לאחראית מילויי מקום/למנהלת.ישיר לממלא המקום

 + בית הספרמזכירת יש לשלוח חומרים ל - מראשהיעדרות בלתי צפויה 

  מנהלת. +אחראית ממלאת מקום 

 

 



                                                                                 : חטיבת הביניים

שיקיים שיעור או השגחה  ,ממלא מקוםיהיה תמיד  - היעדרות מתוכננת מראש

 . בהתאם לנסיבות

נתן ינתן הודעה מראש על ביטול השיעור או שיית- מראשהיעדרות בלתי צפויה 

 .מקוםמילוי 

 

  חטיבה העליונה:

 .יבוטל השיעור  - צפויה/בלתי צפויה מראש במקרה של היעדרות

 

  :שינויים במערכת השיעורים*

 -מערכת השעות בתחילת השנה קביעת  לאחר, שיתבצעו שינויים קבועים

 . נתן הודעה מראשית

 :בכיתות היסודי 

נתן הודעה מוקדמת להורים ע"י ית - 87+שינוי חד פעמי ידוע מראש בשעות  

תה.                                                                                         הכי מחנכת

באחריות  /תישארשאריי ,ילדם/ילדתם להורים אין אפשרות לקבל אתבמקרה ו

 .  /העד להסעה הקבועה שלו /מורה מקצועי/מנהלתהמחנכת

שארו בבית הספר ייכל הילדים   -87+בלתי צפוי מראש בשעות שינוי חד פעמי  

 .עד להסעתם הקבועה הביתה ,/מורה מקצועי/מנהלתבאחריות המחנכת

 

    :השגחה ומוגנות*

בזמני מרחבי בית הספר כלל במשובצים לתורנות נוכחות והשגחה מורים 

 .      ובתחנות ההסעהההפסקות 

והמורים  , ע"י המחנכותתיערך בדיקת נוכחות יומית - בכיתות היסודי

 שיעור בכל הכיתות., בכל המקצועיים

מורים מקצועיים יבדקו נוכחות בשיעוריהם ויעדכנו את  - יב'-ז' תבכיתו

 .עדרויות תלמידיםיהמחנכות/ים על ה

                                                      

 קרה של פניית הורים יועבר להורים,מ בכל :תשובות לפניות הורים*

                                                                    .עם קבלת הפניה ,אישור על קבלתה

. בהתאם למורכבות הנושא ,שבוע ימים מקבלת הפניה עד נתן יתשובה ת

לעדכון ותיאום  ,קשר עם ההורים תוך שבועיתקיים  ,במידה ויש צורך בזמן נוסף

 .המשך הטיפול בפניה

 רשם : נדב .



 

 


