זכרון יעקב

ילדים שנולדו בין התאריכים:
כ”ה בטבת התשע”א  1.1.2011ועד ה’ בטבת
התשע”ב 31.12.2011
שלום כיתה א’
הרישום יתקיים בבתי הספר על פי אזורי הרישום
ובתקופת הרישום בלבד ,בהצגת  2תעודות זהות
עם כתובת עדכנית.
בימים א’-ו’ בשעות הלימוד
ביום ג’ גם בין השעות 16:00 - 18:00
בקשת מעברים יש להגיש למחלקת החינוך ,במקביל
לרישום בביה”ס על פי איזורי הרישום
בפקס04-6391538 :
במיילyehuditb@zy1882.co.il :
צהרונים בבתי הספר החורש ,נילי ,החיטה ,יעב״ץ
הצהרון משמש מסגרת חינוכית משלימה ליום
הלימודים ופועל מסיום שעת הלימודים ועד לשעה
 .16:45בחופשות בתי הספר פועל הצהרון בין
השעות  .07:30-16:30במהלך היום נהנים הילדים
מפעילויות שונות הכוללות:
 2חוגי העשרה בשבוע ,ארוחת צהרים בשרית
חמה ומזינה ,ארוחת ארבע ,עזרה בהכנת שיעורי
בית ופעילויות העשרה מגוונות.
הצהרונים פועלים באחריות בתי הספר לפרטים
נוספים ניתן לפנות:
בי”ס החורש  ,04-6392276בי”ס נילי ,04-6399174
בי”ס החיטה  ,04-6397335בי”ס יעב״ץ 04-6399352

הורים וילדים שלום רב!
עם פתיחת ההרשמה לגני הילדים אנו פותחים
את ההרשמה לצהרוני המתנ”ס.
הצהרון הינו מסגרת חמה ובטוחה לילדכם ,המהווה
את המשכו של יום הלימודים ,בו ייהנו הילדים
מפעילות חברתית ,יצירה וחוגים .הצהרונים
פועלים בגני הילדים.
שעות פעילות הצהרונים בגנים .14:00 – 17:00
•בחופשות משרד החינוך פועלים הצהרונים
במתכונת ימים ארוכים.
•בצהרונים מתקיימת הפעילות ע”י צוות חינוכי
חם המונה לפחות שני מבוגרים בקבוצה.
•הפעילות בצהרון מגוונת ומאפשרת מנוחה,
יצירה ,חוגים ואינטראקציה חברתית.
•בצהרון מוגשות ארוחה בשרית חמה וארוחת ארבע
•הצהרון בפיקוח וליווי מקצועי של צוות מחלקת
הגיל הרך.
•פתיחת צהרון מותנית במינימום  12נרשמים.
להרשמה:
ההרשמה מתבצעת דרך אתר המתנ”ס בהרשמה
מקוונת בכתובתwww.matnaszichron.org.il :
תחת הגיל הרך.
מחלקת הגיל הרך בטלפונים:
 04-6297000/5או במייל tzaharon@zamarin.org.il
חשוב לזכור ,הבטחת מקום בצהרון מותנית
בחתימה על חוזה והסדרת תשלום לכל השנה
במזכירות המתנ”ס.

רואים ועושים טוב!
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ביקור בגנים
ומפגש יישובי

הורים יקרים,
הרישום יחל ביום ראשון ב’ בשבט התשע”ז
 29.1.2017ויסתיים ביום שישי כ”א בשבט
התשע”ז 17.2.2017

אפשרויות רישום לגני המועצה
רישום באינטרנט – הדרך המהירה והנוחה לרישום
בכתובת – WWW.ZY1882.CO.IL
לאחר כניסתכם לאתר המועצה יופיע קישור
לאתר הרישום .כל שעליכם לעשות הוא למלא
את הפרטים בהתאם להנחיות המופיעות.
בסיום התהליך תקבלו אישור רישום.
הרישום באינטרנט מיועד לנרשמים אשר שמם
עולה באתר ,תושבים ששמם אינו מופיע באתר
ותושבים חדשים מוזמנים לפנות למדור גני ילדים,
בצירוף  2תעודות זהות וחוזה שכירות/קניה.
בכל בעיה ניתן לפנות למדור גני ילדים בצירוף 2
תעודות זהות מעודכנות ,בכתובת זהה לביצוע הרישום.
הורים גרושים תצלום הסכם הגירושין בו מצוין
נושא המשמורת על הילדים.

הורים יקרים,
מחלקת החינוך מזמינה אתכם להכיר מקרוב את
גני הילדים ולהיוודע לשירותי החינוך במושבתנו
ביקור בגני הילדים
גני הילדים ייפתחו להורים המעוניינים בהיכרות עם
הגן וסביבתו ביום שלישי ה ,24.1.2017-כ״ו בטבת
תשע״ז מהשעה  17:00עד השעה .18:30
בשעה  17:30תתן הגננת הסבר על סדר היום
והפעילות בגן.
נא להקפיד על אזור הרישום בהתאם לטבלה המצ”ב
ולהגיע לגן ללא הילדים.
מפגש הכרות עם מערכת הגנים על כוס קפה.
מזמינים אתכם ,משפחות חדשות והורי גני הילדים
לשתף ולחשוף בפניכם את דרכי העבודה ,העקרונות
החינוכיים והשותפויות במחלקת החינוך שלנו
במושבה.
המפגש יתקיים ביום רביעי  17.5.2017כ״א באייר
תשע״ז בשעה  19:30בספרייה הציבורית ,בספריית
הילדים.
בהשתתפות :מפקחות גני ילדים ,מנהלת מח’ החינוך,
מנהלת מדור גנ”י ,מנהלת השרות הפסיכולוגי.
מנהלת המרכז הטיפולי משכ”ל ונציגות צוות גנ”י
נא אשרו השתתפותכם במייל michalp@zy1882.co.il

תקופת הרישום מאפשרת לכם לבצע רישום
למסגרות החינוך ברשות המקומית .פעולת הרישום
לגני הילדים אינה מהווה אישור לשיבוץ.
השיבוץ לגנים יעשה על פי אזור מגורים ושיקול
מחלקת החינוך.
הודעות בדבר השיבוץ ישלחו במייל בסוף חודש
יוני .2017
אנא הקפידו לבצע רישום במועדי הרישום ,לאחר
מועד זה יתבצע הרישום על בסיס מקום פנוי בלבד!
בקשות למעבר אזור רישום  /בקשות חריגות
יש להגיש מכתב בקשה מנומק בתקופת הרישום בלבד.
ניתן לשלוח בפקס 04-6391538
או למייל michalp@zy1882.co.il
הבקשות יידונו במסגרת ועדת מעברים יישובית
במהלך חודש מאי.
צוות מחלקת החינוך במועצה עומד לרשותכם
בכל פניה ,בקשה או הבהרה בטלפונים
מדור גני ילדים – 04-6297184 ,04-6297168
מזכירות מחלקת חינוך – 04-6297112
בברכה,
		
ד”ר מרים פאנויאן
				
מנהלת
			
מחלקת החינוך

מיכל פז
מנהלת
מדור גני ילדים

גן חובה
ילדים שנולדו בין התאריכים ו’ בטבת התשע”ב
 1.1.2012ועד י״ח בטבת התשע”ג 31.12.2012
גן טרום חובה  /טרום טרום חובה
ילדים שנולדו בין התאריכים י”ט בטבת התשע”ג
 1.1.2013ועד ט׳ בטבת תשע”ה .31.12.2014

