יום פתוח

הגשת ערר
ניתן להגיש ערר תוך  10ימים מיום פרסום הודעת
השיבוץ ,הערר יוגש למדור גני ילדים בכתב בלבד.
לפקס 02-5348540 :מחלקת גנ"י
או למיילshoshil@m-zion.org.il :

צהרונים
הצהרונים יפעלו במבנה הגן ע"י החברה שתבחר
על ידי המועצה.
*פתיחת הצהרון בגן מותנית במס' הנרשמים.
פרטים יפורסמו באתר המועצה בחודש יולי.

מועצה
מקומית
מבשרת ציון

ע"פ הוראת האגף לחינוך קדם יסודי

יום פתוח

יתקיים בשעות אחה"צ.

ביום שלישי9.1.2018 ,
כ״ב בטבת התשע״ח
בין השעות16:30-18:30 :
מידע נוסף ואיזורי רישום באתר המועצה
www.m-zion.org.il

המנהל לחינוך ,תרבות נוער וספורט
מדור גני ילדים02-5348551/2 :
פקס02-5348540 :

רישום

לגני ילדים
תשע״ט

מ 17.1.2018 -
עד 6.2.2018

רישום במועצה

גילאי הנרשמים
לגני חובה
חייבים ברישום כל הילדים שנולדו בין התאריכים:
י״ט בטבת התשע"ג 1.1.2013
ועד כ"ח בטבת התשע"ד 31.12.2013

במחלקת גבייה ובמדור גנים.
מיום רביעי ט"ו בשבט התשע"ח 31.1.2018
ועד יום שלישי כ"א בשבט התשע"ח 6.2.2018

לגני קדם חובה גילאי 3-4
זכאים להירשם כל הילדים שנולדו בין
התאריכים :כ"ט בטבת התשע"ד 1.1.2014
ועד י"ט בטבת התשע"ו 31.12.2015

·
·

חריגי גיל  -ילדים שנולדו עד  15.1.2016ועברו
ועדת חריגים במחוז עפ"י קריטריונים.
גם ילדים הלומדים בשנה הנוכחית חייבים ברישום
מחדש לשנת הלימודים תשע"ט.

אפשרויות הרישום
רישום באינטרנט לגנים מוכרים
ומוכרים שאינם רשמיים
רישום באינטרנט לתושבים הרשומים במרשם
האוכלוסין :מיום רביעי א' בשבט התשע"ח
 17.1.2018ועד יום שלישי כ"א בשבט התשע"ח
6.2.2018
כתובת האתרwww.m-zion.org.il :
תמיכה ועזרה לרישום באינטרנט בטל'072-2705103 :
עליכם להכנס לאתר ולמלא את כל הסעיפים
הנדרשים עפ"י ההנחיות.
בסיום הליך הרישום וודאו כי תופיע ההודעה
"פרטי הרישום נקלטו בהצלחה"
הדפיסו את אישור הרישום ושמרו לצורך בירורים
עתידיים.
לתשומת ליבכם :אם לא התקבל אישור ,הרישום אינו
תקף ויש לבצעו מחדש.

שעות הרישום
בימים א'-ה' בין השעות08:00-13:00 :
יום ו' בין השעות8:00-12:00 :
ביום ג' גם בשעות16:00-18:00 :

תשלומים עבור תוכניות
לימודים נוספות בגנ"י
בעת הרישום ימסרו אמצעי תשלום (פרטי
כרטיס אשראי) עבור ביטוח תאונות אישיות,
תכנית קרב ,סל תרבות ,ספריית פיג'מה ,חוגי
מוזיקה ו 3 -קונצרטים סה"כ התשלום עבור
תוכניות נוספות וביטוח .₪ 580
החיוב יבוצע בתאריך 1.9.2018
בגנים מוכרים שאינם רשמיים תוכניות אלו לא
מופעלות ועל כן הורים הרושמים את ילדיהם
לגנים אלו פטורים מתשלום זה.

המסמכים הדרושים לרישום:

·
·

תעודות זהות של שני ההורים בהן מצויינת 		
כתובת מעודכנת במבשרת ציון.
אם הדירה מושכרת ,נא לגשת למשרד הפנים
ולעדכן את הכתובת בתעודת הזהות.

תושב חדש :בנוסף לנדרש לעיל יביא אישור
ביטול רישום מהרשות בה התגורר (ללא אישור זה לא
יבוצע רישום) .כל שינוי בכתובת בזמן הרישום ,מחייב
הצגת חוזה רכישה ,חוזה שכירות חתום ע"י עו"ד או
הצהרה מבית משפט .הרשות שומרת לעצמה את
הזכות לבצע בירורים ביחס לכתובת המגורים בכל
האמצעים העומדים לרשותה.

איחור בהרשמה
ילדים שלא ירשמו במועד( ,גם אם למדו בשנה"ל
תשע"ח בגן אליו הם מבקשים להירשם בשנה"ל
תשע"ט) ישובצו על בסיס מקום פנוי ולא יובטח
להם מקום בגן קרוב או בגן קודם בו למדו בשנה"ל
תשע"ח.

שיבוץ לגני ילדים
השיבוץ יבוצע לפי הקריטריונים הבאים:
מגמה מבוקשת ,הישארות בגן מתשע"ח ,גיל,
מין ומס' נרשמים לגן המבוקש.
מגמת הגן והחתך הגילאי ניתנים לשינוי
בהתאם למס' הנרשמים ונקבעים רק בתום
תקופת הרישום וניתוח תוצאותיו.
יובהר כי השיבוץ הינו לגן ולכתובת הגן ולא
"לגננת"!

הודעות שיבוץ
במהלך חודש יוני תשלח הודעה על גן הילדים
שילדכם שובץ בו.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע
שינויים בשיבוץ מסיבות הקשורות לוויסות בין
הגנים ו/או הנחיות משרד החינוך ,וכמובן אם
מתברר כי פרטי הרישום אינם מדוייקים.
ניתן לראות שיבוץ לגן באתר האינטרנט
כתובת האתרwww.m-zion.org.il :
בחודש יוני 2018

