שנת הלימודים תש"פ
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הורים יקרים!

מועצה אזורית

גוש עציון בית ישראלי

מחלקת גני ילדים מקדמת אתכם וילדיכם בהתרגשות רבה בפתיחתה של
השנה.
לילד הצועד את צעדיו הראשונים במערכת החינוך הפורמאלית ,המעבר לגן
הילדים הנו צעד חשוב ומשמעותי בשרשרת ארוכה של מעברים אותם יחווה
במהלך גדילתו .צעד זה עשוי להשפיע על אופן השתלבותו במערכת החינוך
בעתיד.
הכניסה לגן מלאה בהתרגשות ובחששות .חשוב שתהליך ההסתגלות לגן
יהיה הדרגתי.

שנת הלימודים תחל אי"ה

ביום ראשון ,א' אלול תשע"ט ( 1בספטמבר )2019
עדכון שעת הסיום עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך בימים הראשונים
בגן:
גני  :3שעות הסיום יהיו בהדרגה:
ביום הראשון לשנת הלימודים07:30-10:00 :
ביום השני לשנת הלימודים07:30-11:00 :
החל מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם.
גני  :3-4ילדי  3מסיימים בהדרגה וילדי  4לומדים רגיל
עד השעה  14:00מהיום הראשון.
גני  :4-5פועלים במתכונת יום לימודים ארוך:
ביום הראשון ,השני והשלישי  -יפעלו עד השעה  14:00החל מיום רביעי.
יפעלו עד השעה ( 16:00ללא ימי שלישי)
כרטיס תלמיד :מצ"ב למייל
נא להצטייד עם כרטיס התלמיד שמועבר לכם במייל ,בעת ההגעה ביום
הראשון!
ילד שלא מופיע ברשימה של הגננת ,הגננת לא תוכל לקלוט אותו.

שעות פעילות הגן:
גני טרום חובה  -ימי א',ב' ,ג' ,ד',ה' :בשעות 7:30-14:00
תכנית ניצנים :מאפשרת הארכת יום הלימודים עד השעה 16:00
יום ו' :בשעות 7:30-12:45
גני חובה – כלל הגנים הפועלים במתכונת יום חינוך ארוך (יוח"א) יפעלו
כדלקמן:
ימי א',ב',ד',ה' :בשעות 7:30-16:00
יום ג' :בשעות 7:30-14:00
הורים המעוניינים בהארכת יום הלימודים בימי שלישי בשבוע עד השעה ,16:00
מוזמנים להירשם באתר המתנ"ס לצהרון.
יום ו' :בשעות 7:30-12:00

לתשומת לבכם ,חלה עליכם חובה ואחריות לדאוג לאסוף את ילדיכם בין
השעות  15:45עד השעה  .15:55הצוותים המקצועיים מסיימים את עבודתם
בשעה .16:00
במידה והורה מאחר מסיבה מיוחדת ,עליו לדאוג שהורה אחר ישגיח על הילד,
מכיוון שהצוות המקצועי מסיים את עבודתו בשעה זו.
הורה שיגיע אחרי שעות הסיום ייקנס בסכום של  ₪ 120לכל זמן של איחור.

צהרוני ניצנים:
יתחילו לפעול בכלל הגנים החל מיום שלישי  ,ג' אלול תשע"ט  - 3.9.19 ,מידע
מופיע באתר המתנ"ס.

הזנה:
תוכנית ההזנה תתחיל ביום רביעי ,ד' אלול תשע"ט ,4.9.19 ,נשלחו מכתבים עם
לינק לרישום.
אנו שולחים מכאן ברכות הצלחה לצוותים שעושים את מלאכתם בתחושת
שליחות עצומה.
הצלחתנו כמערכת חינוכית ,מבוססת על אמונכם .יחד עמכם נעצב את
הדורות הבאים לגאוות גוש -עציון!
אני מברכת אתכם ואת ילדכם בדרך החדשה אשר לפניכם ,בהשתלבות קלה,
בהתפתחות ובצמיחה.

שנה מבורכת!
ברכה שפלר
מנהלת מחלקת הגנים

מחלקת גני ילדים  -שלכם ובשבילכם!
טל ,9939972 :מיילganim@gush-etzion.org.il :

