איגרת להורים
נהלי רישום לגני הילדים

הורים יקרים,
אנו שמחים להודיעכם על פתיחת הרישום לגני טרום חובה וחובה
לקראת שנת הלימודים תשע"ט.
תקופת הרישום:

כללי

מיום רביעי א' בשבט תשע"ח ) 17בינואר (2018
עד יום שלישי כ"א בשבט תשע"ח ) 6בפברואר  (2018כולל.

הודעת השיבוץ לגני הילדים תפורסם באתר הרישום
החל מתאריך 02.7.2018

רישום לגני הילדים

נרשמים מהנייד :הרישום לכל גני הילדים החל מגיל  3יתבצע דרך
האפליקציה היישובית "בנימינה גבעת עדה".
להורדת האפליקציה :בסמארטפון – היכנסו  ,google appsבאייפון – app
 .storeהקישו בחיפוש "בנימינה גבעת עדה" ,בהופעת האפליקציה היישובית
הקישו "הורד והתקן" .לאחר הורדת האפליקציה יש להיכנס ל"רישום גני
ילדים" ,ואז "למערכת הרישום" .הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים ,בגמר
תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה" :פרטי הרישום נקלטו
בהצלחה" .לתשומת לבכם ,הרישום לגנים הינו בתקופת הרישום בלבד ועל-פי
אזורי רישום המפורטים באיגרת ובמידע באפליקציה.
אנא הקפידו בעת הרישום לבצע תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות העומד
השנה על סך  49ש"ח.

סדרי שיבוץ

השיבוץ לגני הילדים בבנימינה ובגבעת עדה ייעשה עפ"י אזורי הרישום
המפורטים באיגרת ובמידע באפליקציה.
באם ייפתחו גנים חדשים ,או ייסגרו ,יחולו שינויים בשיבוץ ילדי הגנים.
בקשות לשיבוץ חריג שלא עפ"י אזורי הרישום ,יש להגיש בכתב על גבי טופס
הנמצא באתר המועצה ובאפליקציה ולשלוח למחלקה לחינוך במייל:
 adi@bin-ada.co.ilעד סוף חודש פברואר.
לא יתקבלו בקשות מעבר למועד זה.
הבקשות יידונו בוועדה לשיבוץ חריג עפ"י הקריטריונים הבאים:
שיבוץ תאומים ואחים בשני גנים נפרדים
נכות פיסית
המלצה של השירות הפסיכולוגי החינוכי או מח' הרווחה
שיבוץ ילד השוהה כבר שנתיים באותו גן

שיבוץ חריג יתאפשר בתנאי שיש מקום בגן המבוקש.
במקרה של ביקוש יתר בגנים ,תינתן עדיפות:

ילדים שנולדו בין התאריכים:

י׳ בטבת התשע"ה  1 -בינואר 2015
י״ט בטבת התשע"ו  31 -בדצמבר 2015
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ילדים שנולדו בין התאריכים:

כ״ט בטבת התשע"ד  1 -בינואר 2014
ט׳ בטבת התשע"ה  31 -בדצמבר 2014
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ילדים שנולדו בין התאריכים:

י״ט בטבת התשע"ג  1 -בינואר 2013
כ״ח בטבת התשע"ד  31 -בדצמבר 2013

חובת הרישום חלה גם על ילדים
הלומדים בגנים בשנת הלימודים הנוכחית.

יום פתוח בגנים:
בשל הנחיית משרד החינוך לא
יתקיים יום פתוח בגני הילדים.
בברכת שנת לימודים פורייה.
עדי גרוס

מוניק ווקנין

רכזת חינוך קדם יסודי מנהלת אגף חק"ר
)חינוך ,קהילה ,רווחה(
המחלקה לחינוך

איתי ויסברג
ראש המועצה

שלום
דפוס
הפקות דפוס בע"מ

לקליטת הילדים הבוגרים יותר שנרשמו בתקופת הרישום.
לכלל הנרשמים בזמן תקופת הרישום.
לאיזון מערכתי.
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