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ביקורת מעקב
בית הספר היסודי "אר"  דו"ח מבקר העירייה מס' 18
.1

בדו"ח מבקר העירייה מס'  ,18לשנת העבודה  1994/5נערכה ביקורת בבית הספר
היסודי "אר" ,אשר התייחסה לניהול ורישו! כספי בית הספר וג! לפעולות
הקשורות ברישו! התלמידי!.

.2

להל ממצאי הביקורת כפי שהופיעו בדו"ח מבקר העירייה מס' : 18
א.

.3

.4

אי התאמה בי מספר התלמידי! על פי רשימות אג' החינו& ושל
בית הספר לבי מספר התלמידי! הרשומי! במחלקת הגבייה )הפרש
של כ ) .(2%

ב.

הביקורת העלתה מתו& בדיקת הרישומי! במזכירות בית הספר כי מתו& 403
תלמידי בית הספר  36בלבד המציאו טפסי הפנייה) ,המונפק ע"י אג' החינו& לכל
תושב חדש בעיר החפ /בהרשמת ילדיו לבית ספר יסודי(.
 62תלמידי! בלבד המציאו "כרטיס תלמיד" ,המונפק ע"י מחלקת הגבייה והמוכיח
כי אגרת החינו& שולמה כחוק.

ג.

הביקורת לא מצאה ולא הומצאו לה פרוטוקולי! של ספירות אינוונטר וא! בכלל
נערכות ספירות שנתיות כאלה .להנהלת בית הספר לא היה זכור מתי וא! בכלל
נערכו ספירות אינוונטר ע"י מי מבי עובדי בית הספר.

באותו דו"ח סיכ מבקר העירייה :
א.

רישו תלמידי ) אי התאמה מלאה לגבי רישומי מספר התלמידי! ,בשנת
הלימודי! תשנ"ה ,בי מחלקת החינו& לבי מחלקת הגבייה.
על פי רישומי מחלקת החינו& ישנ! בבית הספר  8תלמידי! נוספי!.

ב.

קבלת תלמידי  אי אישורי! מתאימי! ממחלקות העירייה ,ה של מחלקת
החינו& וה של מחלקת הגבייה ,אלא לגבי מספר קט מתו&  403התלמידי!
הלומדי! בבית הספר בשנת הלימודי! תשנ"ה.

ג.

רישו אינוונטר  הביקורת התרשמה כי רישומי האינוונטר אינ! תקיני! ונמצא
כי לא נערכות ספירות אינוונטר תקופתיות.

ד.

כללית  הביקורת מבקשת לציי ,כי באופ כללי מתנהל בית הספר מבחינת
הרישומי! השוני! וניהול הכספי! בצורה טובה ,מסודרת ותקינה ,למעט אות!
הליקויי! עליה! הצבענו בסעיפי הסיכו! לעיל.
יתכ כי אות! ליקויי! אשר הועלו במהל& הביקורת נובעי! מחוסר הדרכה
מתאימה.

מעקב
א.

בדיקת המעקב מראה שנושא גביית אגרות החינו& נשאר בעייתי לא
רק בבית ספר "אר" אלא בכל מערכת החינו&) .ראה דו"ח בנושא
בדו"ח השנתי מס'  (23וזאת מתו& כ& שאי כל אמצעי אכיפה יעיל
ובנוס' עלות האכיפה גבוהה ביחס לשיעור האגרה .אפשר לטעו
שבעצ! אי כל בקרה ופיקוח על כ& שתלמידי! משלמי! אגרת

303
חינו&.
ב.

בדבר ההתאמה בי הרישומי! של מערכת החינו& לבי מחלקת הגבייה יש לציי
שחל שיפור ,למרות שאי עדיי התאמה מלאה ומדוייקת וזאת היות והתלמידי!
המגיעי! לבית הספר באיחור )לרוב עקב חזרה משליחויות בחו"ל או בעקבות עליה
לאר (/אינ! נקלטי! בזמ או באותו מועד בכל המערכות.

ג.

על פי דיווחי בית הספר ,עדיי לא עורכי! ספירות אינוונטר שנתיות ,למרות
שלאחר פניית הביקורת בנדו הומצא לה ספירה לשנת .2000

