26.3.17

הודעה על פתיחת ההרשמה
למרכזי החינוך לגיל הרך (מעונות יום)
לילדים ממשיכים
במועצה האזורית דרום השרון
לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018

לנרשמים חדשים

שלום רב,
ילדים ממשיכים הינם ילדים אשר קלוטים במערכת הממוחשבת של משרד הכלכלה לשנת הלימודים תשע"ז.
לילדים אלו ישנה קדימות ברישום לשנת הלימודים תשע"ח.
 הרישום למרכזי החינוך לנרשמים ממשיכים יתבצע באופן הבא:
 .1שלב ראשון  -הגשת בקשה לרישום במרכז החינוכי בו לומד הילד.
 .2שלב שני  -לאחר הודעה על קבלה למרכז החינוכי ,יש להגיש בקשה לרישום במשרד הכלכלה.
 מועדי הרישום ייערכו במרכזי החינוך לגיל הרך :

ימים א' – ה' בין השעות  08:00-16:00בין התאריכים 2.4.2017-25.4.2017
לתשומת לבכם – מעונות היום סגורים עקב חופשת הפסח בין התאריכים 9.4.17-17.4.17
 לצורך הרישום למרכז החינוכי יש להצטייד בכל המסמכים הבאים:
 חוברת רישום  +בקשה לרישום ונספחיה כשהם מלאים וחתומים;
 צילום של תעודות הזהות (של שני ההורים) +ספח ב 2 -העתקים (מובהר ,כי על הילד להיות רשום
בספח);
 במקרה של הורים פרודים/גרושים יש להצטייד באישור/פסק דין הקובע את זהות המשמורן על הילד.

כל האמור בלשון יחיד אף ברבים במשמע וכן להפך ,כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך וכל האמור באדם -
לרבות תאגיד וחבר בני-אדם
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 לתשומת לבכם:
 .1יש למסור את הערכות באופן אישי למנהלת המרכז החינוכי בלבד בימים ובשעות שצוינו לעיל.
 .2כל ההורים הממשיכים מחויבים במילוי הוראת תשלום מחדש (נספח ד' או ה' בבקשה לרישום).
הוראת תשלום זו תיכנס לשימוש החל משנת הלימודים תשע"ח.
 .3המקום במרכז החינוכי אינו מובטח עד להשלמת כל הנדרש לעיל .רישום שלא יעשה כהלכה – אין
המרכז החינוכי מתחייב בשמירת מקום לשנת הלימודים הבאה.
 .4ב שנת הלימודים תשע"ח שירותים שמשרד הכלכלה אינו מחייב את הארגון המפעיל לספק במעונות
היום (ארוחה בשרית ,פעילויות העשרה כגון חוגים/הצגות ,תוספת שעות טיפול – תגבור כוח אדם
וכיוצא בזה) יינתנו רק בכפוף להסכמת כלל ההורים בכיתה לתוספת תשלום בגין סל שירותים נוספים
אלה .סל השירותים הנוסף יוצע להורים רק לאחר הודעת הקבלה למעון לקראת פתיחת שנת
הלימודים ,זאת בהתאם להנחיות משרד הכלכלה.
 .5לקראת שנת הלימודים התשע"ח מעונות היום בצור יצחק יעברו להפעלה על ידי גוף חיצוני .המועצה
תיוותר הגוף המפקח והמנחה בנוסף לפיקוח של משרד הכלכלה/הרווחה על מנת להבטיח את רמת
ואיכות השירות .הודעה בדבר המפעיל שיבחר יימסר לאחר השלמת התהליך.
במידה וייבחר מפעיל כאמור ,יידרשו ההורים לבצע רישום מחדש מול הגוף המפעיל ,הכל כמפורט
בחוברת הרישום.

לקבלת חוברת הרישום ולמידע נוסף ניתן לפנות:
לאתר היח' לגיל הרך gr.dsharon.muni.il -או בפייסבוק :היחידה לגיל הרך – מ.א .דרום השרון

היחידה לגיל הרך
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