"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי
פרוטוקול ישיבה מיום 25.8.2019
נוכחים :חמי ,שלומי ,אופירה ,עינת ,איילת רחלי ,זיו ,ורד

על הפרק :אישור תקציבי המגמות
ורד – מציגה פירוט מדויק על פי קבלות ששולמו במהלך השנה החולפת .לכל מגמה
נרשמו הוצאות והכנסות ,ומה הגבייה המוצעת לשנה הנוכחית.
יתרות משנה שעברה – נכנסות למגמה.
למכתב המצורף להורים בנושא תשלומי הורים נוסיף הערה כי מגמות שנותרו בהן
יתרות משנה שעברה ישולמו תשלומים נמוכים יותר השנה .התשלום נגזר גם ממספר
התלמידים במגמה ,לכן ייתכנו שינויים בשנה הבאה.
סיור המגמות – לא נכנס לתקציב המגמה ,אלא אושרה גבייה נפרדת לגביו .בסך 90
.₪
לגבי מגמת תיאטרון – יש לבדוק כיסוי לסכום של  ₪ 15,000הנדרש לאולם והגברה
בפרויקט הסיום י"ב( .לא מכספי הורים)
אופירה :מכיוון שידוע שזו מגמה יקרה ,בי"ב  -מגמת תיאטרון מבקשים לאשר את
מקסימום הגבייה מההורים (סך  ₪ 750לתלמיד כולל הסיור) .האישור הוא בכפוף
לבדיקה של הדס כמה הייתה העלות של המגמה בי"א בשנה שעברה וממה נובעת
יתרת הזכות שנותרה משנה שעברה.
לתלמידי י"א – מאושר הסכום המבוקש של  ₪ 450לתלמיד.
לתלמידי י' – מאושר הסכום המבוקש  ₪ 350לתלמיד.

מגמת דיפלומטיה – מאושר הסכום של  ₪ 115לתלמיד.
מגמת מחשבת ישראל – מאושר הסכום של  ₪ 115לתלמיד .
חינוך גופני – מאושר הסכום של  ₪ 60לתלמיד.
מוסיקה – מאושר הסכום של  ₪ 145לתלמיד.
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ערבית – השנה לא ייגבה תשלום עבור מגמה שכן נותר כסף משנה שעברה עקב אי
ביצוע פעילות בשל חילופי רכזים .יש לרשום זאת בחוזר.
קולנוע –  6תלמידים סך הכול ,אושר הסכום של  ₪ 250לתלמיד.
אומנות –  126תלמידים – אושרה גבייה של  ₪ 45לתלמיד.
פיזיקה –  69תלמידים – אושרה גבייה של  ₪ 110לתלמיד .על יסוד ההנחה
שהחומרים המפורטים הם אכן ציוד מתכלה.
רחלי  :מבקשים להקפיד כי בעת אישור חשבוניות לתשלום ,הגזבר של הועד יבדוק
שאכן מדובר בציוד מתכלה.
ביולוגיה – אושרה גבייה של  ₪ 50לתלמיד .שוב מבקשים להקפיד שהחומרים
המפורטים הם אכן ציוד מתכלה .לא ניתן פירוט לעבודות חקר ועלותן.
מדעי החברה – אין בקשה לאישור תשלום ,יש לרשום גבייה רק של הסיור.
ניהול עסקי – לא רשומה בקשה לאישור תשלום.
יש להוסיף את עלות סיור המגמות בסך  ₪ 90לסכומים שאושרו .יש להוסיף הערה :כל
תלמידי יוצא לסיור מגמות אחד במהלך השנה.
סיכמה :זיו הררי
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