מדיניות עודפי חינוך כללית ומדיניות עודפי תשע"ט
נספח לפרוטוקול הנהלה ציבורית של החינוך – 17.2.2020

30.3.2020

מדיניות עודפי חינוך כללית ,ומדיניות עודפי תשע"ט ספציפית
החלטת ההנהלה הציבורית של החינוך מיום 16.2.2020
ובהנהלת האגודה בישיבה מיום 12.1.2020
 .1רקע נתונים כספיים
*הנתונים התקבלו מרו"ח ניר נחמני ,לאחר למידת הנתונים מדוחות מבוקרים של ברית פיקוח.
(ניר נחמני מנהל את חשבונות האגודה משנת .)2018


קיים גרעון נצבר במערכת החינוך עד סוף ( .₪ 307,000 - 2017אין פירוט של שנים
בהן נצבר ,ואין חלוקה בתוך מערכת החינוך).



גרעון שנוצר מתחילת  2018ועד  ₪ 30,668 – 31/08/2018מורכב כולו מגירעון
בחח"ק.



עודף שנוצר בתקופה .₪ 142,380 = 9.18-12.18



סה"כ למאזן החינוך ב :2018 -עודף .₪ 111,712



סה"כ גירעון חינוך נצבר עד סוף .₪ 195,288 = 111,712 – 307,000 :2018



עודף שנת תשע"ט עד  - 31.8.2019באגף חח"ק.₪ 44,611 :



עודף שנת תשע"ט עד  - 31.8.2019בגיל הרך.₪ 317,640 :

 .2מדיניות קבועה להחזר עודפים במערכת החינוך


בכל שנה (פרט לתשע"ט)  1/3מיתרת העודף יוחזר להורים ,באופן יחסי לגובה תשלום
שכר הלימוד ובהתאם למדיניות המפורטת כאן 1/3 .יוקצה להחזר גירעון מערכת החינוך,
ו 1/3-לקרן עודפי חינוך.



עם כיסוי מלוא הגירעון יבחן מחדש מתווה זה במטרה להגדיל את ההחזר להורים.



החזר כספי ינתן רק למי שילדו היה נוכח במערכת החינוך שנת לימודים מלאה.



בגיל הרך לא ינתן החזר למי שילדו התחנך במסלול משרד החינוך ללא חופשות.

תושבי רמות מנשה ,אגודה שיתופית קהילתית
אגף החינוך  04 -9895799פקס 04 -9895778
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 .3מדיניות החזר עודפים בשנת תשע"ט בלבד:


בשנת לימודים תשע"ט:
 oיתרת עודף בגיל הרך  :₪ 317,640בשל עליית שכר הלימוד הגבוהה ,יוחזר
להורי הגיל הרך סך  2/3מיתרת העודף 1/3 .יוקצה לקרן עודפי חינוך.
 oיתרת עודף בחח"ק 44,611 :ש"ח.





החזר  30,668לטובת כיסוי גרעון .2018



היתרה בסך  13,943לקרן העודפים.

זיכוי הורי הגיל הרך ,יבוצע על ידי משרד רו"ח ניר נחמני ,בהתאם לפרטי נוכחות
שיועברו על ידי מנהלי החינוך ,בהתאם לגובה שכר הלימוד ששולם.

 .4קרן עודפי חינוך  -תוקם קרן עודפים מאוחדת לכל מערכת החינוך
הקרן תשמש להשקעות במערכת ולאיזון תקציבים במקרה של גירעון צפוי או עליית
מחיר חדה .השימוש בקרן עודפי חינוך יהיה באישור הנהלת החינוך והנהלת האגודה.
בכל מקרה ניצול קרן ההשקעות יהיה עד שיעור של  50%מהקרן.
 .5נתונים מסכמים לסיום שנת לימודים תשע"ט:
יתרת חוב אחרי הקצאה מיתרות תשע"ט.₪ 164,620 :
צבירה בקרן עודפי חינוך .₪ 119823

יעל גל ,מנהלת האגודה
דורון ארז ,יו"ר ההנהלה הציבורית של החינוך

תושבי רמות מנשה ,אגודה שיתופית קהילתית
אגף החינוך  04 -9895799פקס 04 -9895778

