הגדרת תחומי אחריות ומטלות
 .1איסוף נתונים ותכנון דמוגראפי אסטרטגי בתחומי החינוך.
 .2הפעלת חוק חינוך חובה וחוק החינוך המיוחד ביישוב.
 .3מתן ייעוץ מקצועי למועצה ולעומד בראשה בנושאי חינוך.
 .4תיאום מקצועי בין המועצה המקומית לגורמי חינוך חיצונים.
 .5פיתוח מערכת החינוך ומתן פתרונות בתכנון ארוך טווח בתחומי החינוך
הפורמאלי.
 .6הפעלה שוטפת של מערכת החינוך הפורמאלית ובכלל זה גנים ובתי ספר תוך מתן
מענה להיבט פדגוגי ,פיזי ,תחזוקתי ,פיתוח ,הצטיידות ,רכש ותשתיות.
 .7רישום ושיבוץ תלמידים למוסדות החינוך.
 .8מעקב אחר גביית אגרות חינוך ,שכר לימוד ותשלומי חינוך.
 .9הפעלת מערך ההיסעים ביישוב ומחוצה לו.
 .11מתן מענה לביטחון ובטיחות מוסדות החינוך.
 .11ייצוג המועצה בפורומים אזוריים וארציים בתחומי החינוך.
 .12ייזום ,קידום ,סיוע ,פתוח ותקצוב יוזמות ,פרויקטים ותוכניות חינוכיות פדגוגיות
לקידום התלמידים במערכת החינוך.
 .13מתן מענה לאוכלוסיות ייחודיות בתחומי החינוך הפורמאלי.
 .14הפעלת מערך ביקור סדיר במערכת החינוך.
 .15הענקת שירותים פסיכולוגיים חינוכיים ייעוצים במוסדות החינוך באמצעות
השירות הפסיכולוגי.
 .16מתן מענה מיטבי לפניות הציבור בתחומי החינוך.
 .17קידום וחיזוק הקשר עם הציבור באמצעות וועדי ההורים וועדת החינוך
היישובית.

מטרות המחלקה
 .1לעודד פעילויות ופרויקטים לצמצום הנשירה תוך קידום המחויבות לתלמידים
המתקשים ומתן מענה לכלל התלמידים הלומדים מחוץ ליישוב בהתאם לחוק
חינוך חובה.
 .2לתמוך ולסייע בקידום תהליכים למתן מענה מיטבי וסיוע מקצועי לכלל
התלמידים גם בהתאמה לאוכלוסיות של תלמידים תת משיגים ואוכלוסיות
תלמידים בעלות צרכים מיוחדים.
 .3לחזק את האוטונומיה הניהולית תקציבית של בתי הספר כדי לאפשר להם יכולת
ושליטה מרבית בקבלת ההחלטות ובקביעת סדרי העדיפויות בקידום היעדים
והמטרות שיוצבו בפניהם לקראת ניהול עצמי.
 .4ליצור פורומים לתמיכה יישובית בטיפול בתלמידים מאתגרים.
 .5לקדם את מערכת האינטגרציה היישובית והתיאום בין גורמי התמיכה השונים
בחינוך הפורמאלי ובחינוך הבלתי פורמאלי.
 .6לקדם ולטפח פרויקטים במסגרת מוסדות החינוך למען יצירת סולידאריות
חברתית בקרב התלמידים כלפי הקהילה ויישוב ובינם לבין עצמם.
 .7לסייע בקידום ושיפור מוסדות החינוך על סמך נתוני הערכה ,פנימית וחיצונית
( מבחני בגרות ,מיצ"ב,מבחנים משווים).
 .8להוביל ולקדם תהליכי בינוי פיתוח ושיפור מבני חינוך ,כולל תשתיות תקשוב
ומחשוב.
 .9לתת מענה יעיל ,מקצועי ואיכותי בתחומי המנהל ,הייעוץ החינוכי ,והפסיכולוגי
לתלמידים והורים הנדרשים לכך.
 .11לתת מענה מיטבי לפתיחת מוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים תשע"ה.
 .11לתת פומבי ושקיפות בעשייה במסגרת מערכת החינוך ביישוב.
 .12להקטין את מספרי התלמידים בבתי הספר ביחס לתקן משרד החינוך.
 .13ליזום שותפות ותמיכה בקיום אירועים וטכסים במוסדות החינוך.
 .14לנהל מעקב תקציבי ותזרים הכנסות והוצאות מחלקת החינוך.
 .15לעודד ולקדם סיוע ועזרה לתלמידים וסטודנטים בלימודיהם במסגרות החינוך
השונות.
 .16לעודד ,לפתח ולטפח מסגרות העשרה למצוינות וחינוך ערכי.
 .17לפתח מנהיגות חינוכית וניהולית יישובית.
 .18יישום החלטות הרשות מקומית וממשלה בנושאי חינוך.
 .19התייעלות ארגונית ושיפור רמת השירות

