המועצה המקומית קצרין

רישום ילדים לגנים ולבתי הספר לשנת הלימודים תש"פ

קצרין
שלום רב להורים,
הרישום לגני הילדים חובה ,טרום חובה ולבתי הספר
היסודיים לשנת הלימודים תש"פ מתחיל .להלן ההנחיות:

מועדי הרישום :מיום שני ,א' בשבט תשע"ט ( 7בינואר )2019
ועד יום ראשון ,כ"א בשבט תשע"ט ( 27בינואר )2019
ועד בכלל.

החייבים ברישום:
לכתות א' חייבי הרישום תש"פ הם הילדים שנולדו בין י"ט בטבת
תשע"ג ( 1בינואר  )2013עד כ"ח בטבת תשע"ד ( 31בדצמבר
 .)2013הרישום יתבצע בבתי הספר "גמלא" ו"דרכי נועם".
לגן בוגר חייבי הרישום לגני הבוגרים תש"פ הם הילדים שנולדו
בין כ"ט בטבת תשע"ד ( 1בינואר  ,)2014עד ט' בטבת תשע"ה
( 31בדצמבר  .)2014הרישום יתבצע במחלקת החינוך במועצה
המקומית.

לגן צעיר שנה שנייה חייבי הרישום לגני הצעירים ,שנה שנייה
תש"פ הם הילדים שנולדו בין י' בטבת תשע"ה ( 1בינואר ,)2015
עד י"ט בטבת תשע"ו ( 31בדצמבר  .)2015הרישום יתבצע
במחלקת החינוך במועצה המקומית.

לגן צעיר שנה ראשונה זכאי הרישום לגני הצעירים שנה
ראשונה תש"פ הם הילדים שנולדו בין כ' בטבת תשע"ו
( 1בינואר  ,)2016עד ב' בטבת תשע"ז ( 31בדצמבר .)2016
הרישום יתבצע במחלקת החינוך במועצה המקומית.
לתשומת ליבכם ,בשנת הלימודים תש"פ
ייתכנו שינויים בצוותי הגן.

המק
להפ
עולמ

נהלי רישום :לשם הרישום יש להגיע לבתי הספר ו/או
למח' חינוך עם תעודות הזיהוי של שני בני הזוג כולל ספח
וחתימה על כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום.
לגנים ניתן להירשם לנוחיותכם טלפונית (,6969640
 .)6969638את הטפסים לשלוח לפקס ( )6961305או למייל:
"( amiran@qatzrin.muni.ilאמירה)
( chinuch@qatzrin.muni.ilרחל).
רישום לגנים ניתן לבצע גם באתר האינטרנט
של המועצה המקומית קצרין.

הורים גרושים  /פרודים:
חובת חתימה משותפת על כתב ההצהרה כולל פרטי התקשרות
של שני ההורים.
ניתן להביא אישור חתום מההורה האחראי הנוסף ,כי הרישום נעשה
בהסכמתו כולל פרטי התקשרות לשם בדיקת מהימנות האישור.
במקרים בהם קיים נתק בין ההורים ,יש להביא הצהרה חתומה,
מפורטת ומנומקת המסבירה את המצב ,ולהמציא את פרטי
התקשרות של ההורה האחר; כן יש להמציא אישור מבית
משפט על כך שההורה החותם לבדו הוא ההורה המשמורן.
* זמני ההרשמה במח' החינוך ובבתי הספר:
בימים א'-ה' בין השעות ,9:00-13:00
בתאריכים  13.1.2019ו 20.1.2019 -גם בין השעות .16:00-18:00
רישום במועד מסייע לנו להיערך ולהתארגן באופן הראוי ביותר,
אנא שתפו פעולה ,הגיעו בזמן.
צבי בודנהיימר
מנהל מח' חינוך
המועצה המקומית קצרין

