מועצה אזורית
גן רוה

שכר לימוד חודשי
לגני הילדים:
התשלום עבור גני הילדים (גילאי )3-5
 ₪ 180לחודש.
דמי רישום בסך  ₪ 350יופחתו
מהתשלום הראשון
ניתן לשלם ב 10 -תשלומים החל
מתאריך  10.9.2017באמצעות
הוראת קבע בלבד.

התשלום עבור המעונות:
עד  13:00עד  16:00עד 17:00

תינוקיה
₪ 2,820 ₪ 2,570 ₪ 2,150

פעוטונים
₪ 2,370 ₪ 2,100 ₪ 1,700
דמי רישום בסך  ₪ 350יופחתו מהתשלום
הראשון .ניתן לשלם ב 11 -תשלומים החל
מתאריך  10.9.2017באמצעות הוראת קבע בלבד.
ביטול רישום:
הורים המבטלים רישום ילדיהם לגן/
למעון ,חייבים להודיע בכתב ליהודית
שיטרית  -הנה"ח וזאת לא יאוחר מתאריך
 1.6.17את הביטול ניתן לשלוח באמצעות
פקס שמספרו 08-9408241 :או באמצעות
דוא"ל( hganrave@iula.org.il :ניתן להוריד
טופס ביטול רישום מאתר המועצה
בכתובת.)www.ganrave.org.il :
ביטול רישום לאחר מועד זה יחוייב
ב ₪ 350 -דמי רישום.

צהרונים:
בשנת הלימודים התשע"ח ייפתחו
צהרונים עבור ילדי גנים.
הצהרונים יפעלו בימים א'-ה',
בין השעות .14:00-17:00
פתיחת הצהרונים מותנית במס' מינימום
של נרשמים .מס' המקומות מוגבל.
במסגרת הצהרון יקבלו הילדים ארוחה
חמה ומגוון של פעילויות מהנות.
עלות הצהרון ₪ 1160 :לחודש.
השיבוצים לצהרונים יפורסמו במהלך
חודש אוגוסט  ,2017לאחר ההודעות על
השיבוץ לגני הילדים.
ניתן לעקוב אחרי מועדי הפעילויות של
הצהרונים בחופשות באתר המועצה.
בחופשות הפסח והקיץ תתקיים קייטנה
לילדי הגנים והצהרונים ,פתיחתה
מותנית במספר מינימום של נרשמים
וההשתתפות כרוכה בתשלום נפרד.
***הסכומים לתשלום אינם סופיים ועשויים להשתנות.

רישום לשנת הלימודים התשע"ח
לבית הספר ,גני ילדים ומעונות
2017-2018
בשעה טובה ,ילדיכם מתחילים את שנת
הלימודים במערכת החינוך במועצה.
המועצה מעמידה את החינוך בראש סדר
העדיפויות ומשקיעה בתוכניות לימודיות
רבות ובצוות אנושי המלווה את ילדיכם
בבטחה ,במקצועיות ,מיומנות ובהרבה
אהבה והכל בסביבת חיים אסטטית ועשירה
המותאמת לצורכי הילדים.
אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים
רגועה ,מוצלחת ומלאת חוויות מעצימות.

קארין גזלה
מ"מ מנהלת מחלקת חינוך

שלמה אלימלך
ראש המועצה

ילדי הגנים נרשמים כל שנת
לימודים מחדש.

מועדי הרישום
באינטרנט:
הרישום לגני הילדים ייעשה
באמצעות אתר האינטרנט בכתובת:

www.cityedu.co.il

הרישום באינטרנט מיועד לתושבי
גן רוה בלבד ,הרשומים במרשם
התושבים.
אתר האינטרנט יהיה פתוח
לשירותכם במהלך כל תקופת
הרישום.
מועד הרישום :מיום ראשון ,ב'
בשבט התשע"ז ( 29בינואר )2017
ועד יום חמישי ,ג' בניסן התשע"ז
( 30במרץ .)2017
להלן פירוט ימים ושעות קבלת
הקהל לתושבי המועצה שאין להם
גישה לאינטרנט:
ימים א'-ב' ,ד'-ה' ,בין השעות
 08:30-15:30במועדים הבאים:
מועד ראשון :מיום שני ,י' בשבט
התשע"ז ( 6בפברואר  )2017ועד יום
ראשון ,ל' בשבט התשע"ז
( 26בפברואר .)2017
מועד שני :מיום ראשון ,כ"ח באדר
התשע"ז (  26במרץ  )2017ועד יום חמישי,
ג' בניסן התשע"ז ( 30במרץ .)2017
שימו לב:
לא יתבצע רישום למוסדות החינוך
אלא רק במועדים הרשומים לעיל.

גילאי הרישום למעונות,
לגנים ולכיתה א':
מעונות:

תינוקיה  -גילאי חצי שנה עד שנה וחצי
פעוטונים  -גילאי שנה וחצי עד שלוש

גנים:

בהתאם לחוק חינוך חובה שהתקבל
בכנסת בתאריך  8ליולי 2013
גילאי  3התאריכים:
כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר )2014
ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר )2014
גילאי  4התאריכים:
י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר )2013
כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר )2013

נוהלי רישום:
הרישום מיועד לילדי גן רוה הרשומים
בתעודת הזהות של שני בני הזוג בהן
מופיעה כתובת המגורים בגן רוה ובפרטי
הילד/ה.
למשפחות המתגוררת בשכירות ,חובה
לצרף חוזה שכירות עדכני ותקף.
למשפחות המתגוררות אצל ההורים,
חובה לצרף אישור ממזכירות היישוב.
יש להצטייד בתעודת זהות.

צרכים מיוחדים,
בעיות בריאות,
אלרגיות ,ילדי שילוב
במערכת החינוך
הרגילה:
לילדים עם בעיות חריגות המחייבות
התארגנות מיוחדת (סייעות רפואיות,
סייעות אישיות וכו') ,חובה להודיע
על כך במועד ההרשמה בצירוף
מסמכים רפואיים מתאימים ולמוסרם
לידי מ"מ מנהלת מחלקת חינוך.

גילאי  5התאריכים:
ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר )2012
י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר .)2012
כיתה א' התאריכים:
כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר )2011
ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר .)2011

לברורים נוספים ניתן לפנות:
מ"מ מנהלת מחלקת החינוך -קארין גזלה
 08-9408230שלוחה 240

huli.karin@gmail.com
יהודית שיטרית -הנה"ח
 08-9408230שלוחה 243

hganrave@iula.org.il
פקס08-9408241 :

