מחלקת קדם יסודי אגף
החינוך והנוער

יש לכם שאלות?
לנו יש תשובות
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שאלות ותשובות – שיבוצי גני הילדים לשנה"ל תש"פ
הורים יקרים,
יש לכם שאלות? ריכזנו את השאלות הנפוצות בכדי לספק את התשובות.
בימים אלו נשלחו אליכם תשובות השיבוץ של כ 4,000 -ילדים לגני הילדים העירוניים ברחבי העיר.
מלאכת השיבוץ הינה מורכבת והתבצעה ע"י המחלקה לחינוך קדם יסודי ,הפועל במסירות ובמקצועיות לטובת הילד.
המחלקה עושה את מירב המאמצים על מנת לשבץ את הילד בגן המתאים לו ולשביעות רצונכם.
הוועדה תדון אך ורק בבקשות שיוגשו באמצעות הקישור לוועדת ערר
https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=2640&appId=2
חשוב לציין ולהדגיש כי הוועדה לא תדון בבקשות שיגיעו למייל ganim@rosh.org.il
או למייל חלופי אחר ו/או באמצעות שיחה טלפונית למחלקת קדם יסודי.

< כיצד מגישים ערעור?
בכדי להגיש ערעור ,יש להיכנס ללינק “שיבוצי גני ילדים תש”פ והגשות ערר” מצ”ב קישור:
https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=2640&appId=2
למלא מספרי תעודת זהות של אחד ההורים והילד .ניתן לנמק את הבקשה בטופס המקוון וכן להעלות מסמכים באם יש צורך.
שימו לב -במידה ויש אחים או תאומים יש להגיש עבור כל ילד בנפרד.

< עד מתי ניתן להגיש בקשה לוועדת ערר?
ניתן להגיש בקשה לוועדת ערר עד התאריך ה.17/7/19 -

< באשר למבנים הזמניים של גני הילדים ,האם ייתכן שיעברו למיקום הקבע שלהם במהלך השנה?
מבני הקבע של גני הילדים יהיו מוכנים במהלך שנת הלימודים הבאה  .2020גנים זמניים שנפתחו במתחם  Aומשובצים בו ילדים
ממתחם  ,Bהילדים ילמדו כל השנה בגני הילדים הזמניים ויעברו ב 1/9/2020 -תשפ”א למבני הקבע באזור הרישום שלהם.

< קיבלנו שיבוץ לגן במיקום זמני מרוחק ,האם תהיינה הסעות?
בהתאם לחוזר מנכ”ל ,המרחק המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל) :מ 2-ק"מ,
בגני הילדים הזמניים משובצים ילדים בשנתון  2015-2016ואינם עומדים בקריטריונים אלו.

< האם איחוד אחים זו עילה לערעור?
כן .מחלקת גני ילדים משתדלת לאחד אחים ולהקל על ההורים בפיזור ואיסוף הילדים במידת האפשר.

< האם תהיה פגישה עם הגננת לפני תחילת שנת הלימודים?
כל גננת רשאית לבחור האם לקיים מפגש לפני תחילת שנת הלימודים .אנו מעודדים את הגננות לקיים מפגש ,ואכן רוב הגננות
משוחחות עם ההורים לקראת שנת הלימודים ומתאמות מפגשים לפני פתיחת שנת הלימודים.

< כיצד מתנהלים הימים הראשונים בגן עירייה? )הסתגלות(
חשוב שתהליך הסתגלות לגן יהיה הדרגתי ולכן כדאי שההורים ייערכו לאפשרות של שהייה עם הילד בגן בימים הראשונים.
הצוות החינוכי יסייע לילדים בתהליך ההסתגלות לגן.
א .בגני טרום חובה שבהן שעות פעילות הגן :07:30-14:00
ביום הראשון ללימודים  -מסיימים בשעה 10:00
ביום השני ללימודים  -מסיימים בשעה 11:00
על אף הנאמר לעיל ,ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדים ישהו בגן החל מהיום הראשון עד השעה .14:00
ביום השלישי ללימודים  -הלימודים יתקיימו כסדרם עד השעה .14:00
ב .בגני חובה שבהן פעילות הגן משעה 07:30-14:00
למן היום הראשון ,בגני חובה יתקיימו לימודים כסדרם.
הורים אשר מעוניינים לקחת ביומיים הראשונים את ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת בתיאום עם הגננת.
ג .בגני חובה -יוח"א )יום חינוך ארוך( בגני חובה בוותיקה ,שבהן פעילות הגן משעה 07:30-16:00
ביום הראשון ללימודים  -מסיימים בשעה .14:00
ביום השני ללימודים  -מסיימים בשעה 14:00
ביום השלישי ללימודים  -הלימודים יתקיימו כסדרם עד השעה .16:00

< איך אדע אם יש הזנה בגן שלי?
משנת הלימודים הקרובה ,הזנה משותפת בגני הילדים הינה לבחירת מנהלת הגן .טרם תחילת שנה מנהלת הגן תיצור עמכם קשר,
ותיידע אתכם באם היא מעוניינת לקיים הזנה משותפת ובאם לא.

< מתי אדע את שם מנהלת הגן?
מנהלות הגנים יקבלו את רשימת שמות הילדים הסופית לאחר תום תקופת הערר ,לקראת סוף חופשת הקיץ כלל הגננות ייצרו קשר
עם ההורים.

< על מה משלמים בגן עירייה?
על פי הוראות משרד החינוך ,ילדים בגני הילדים פטורים מתשלום שכר לימוד .יחד עם זאת נגבה תשלום עבור שירותים נלווים
בהיתר כגון :הוראת ריתמוסיקה ,סל תרבות ,ביטוח תאונות אישיות ,חוג ,הזנת בוקר ורווחה (מותנה בהסכמת הגננת) ,הזנת צהרים
(בגני יוח”א) ,וכיוצ”ב .חוזה בנושא גובה התשלומים ישלח אליכם בחודש ספטמבר .2019

< איך אדע אם יש בגן שלי צהרון?
במידה ונרשמה כמות ילדים מספקת לצהרון ,רשת “מקום בלב” תעביר אליכם בהקדם את שיבוץ הילד לצהרון ,ובהתאמה לשיבוצי
גני הילדים.

< ילדיי עברו ועדת השמה ,מתי יתקבלו שיבוצים?
השיבוצים לגני הילדים של החינוך המיוחד יתקבלו במהלך חודש יולי.

< מהם הקריטריונים לשיבוץ? )או :לפי מה קובעים את השיבוץ/מדוע קיבלתי דווקא את הגן הזה(
לנרשמים בתקופת הרישום המוכרזת ,הקריטריונים לשיבוץ הינם חתך הגיל ,סקטור (ממלכתי או ממלכתי דתי) ואזור רישום.
לנרשמים בתקופת הרישום המאוחר ,השיבוץ הינו בהתאמה לחתך הגיל והסקטור ועל בסיס מקום פנוי באחד מהגנים בעיר.

