ברוכים הבאים

למשפחת
הילדים
גני
בקרית טבעון

המפגש הראשון עם מערכת החינוך הפורמאלית
מלווה בהתרגשות וברגשות מעורבים – הן של
הילדים ,הן בקרב ההורים והן בקרב הצוותים
החינוכיים.
אנו מחוייבים לפתח ולהטמיע מרכיבי איכות
ומצויינות במערכת החינוך שלנו ונעשה כל
שביכולתנו כדי לאפשר לילדים שהייה בטוחה ,
מעשירה וחווייתית בגן.
ביחד ,נדאג לכך ,שמעבר הילדים למערכת החינוך
הרשותית תהיה חוויה נעימה ומוצלחת.

בברכה,
טלי רביב קרויטורו – מנהלת מחלקת החינוך
טלי חגי – מנהלת מדור הגנים

בגני הילדים
בקרית טבעון
צוות מקצועי ,חם ואוהב
מיישמים את חוק חינוך חובה וחינם לגילאי 3-5
"אופק חדש" – לימודים בשעות 7:30-14:00
צהרונים איכותיים בין השעות  14:00-16:30כולל חגים
וחופשות בניהול רשת המתנ"סים ובפיקוח רשת צהריים טובים -
ארוחה חמה ומזינה ,צוות חם ותכנים חינוכיים.
רפורמת הסייעת השנייה
תגבור הצוותים ע"י בנות שירות לאומי ומתנדבים
תכנית לימודים בפיקוח משרד החינוך
הדרכה וליווי של השרות הפסיכולוגי
גנים מיוחדים – שפתי ,צעיר ובוגר
ניהול ,פיקוח ואחזקה שוטפים של מבני הגנים והחצרות

תכניות העשרה
וסל תרבות
חשיפה לשטח :טיולים ופעילות חוץ עם מורה דרך
גן ירוק – חינוך סביבתי :בחווה החקלאית ,בגן ובסביבה הקרובה
גן מנגן ,חינוך מוסיקלי :בשיתוף הקונסרבטוריון
אומנות :בגן ,בגלריה ובמרכז ההנצחה
שפה ועידוד קריאה :בגן ובספריית מרכז ההנצחה
תיאטרון ודרמה :הצגה באולם "זוהר"
גן זהיר :זה"ב בגן בשיתוף משה"ח ועמותת אור ירוק
גן בריא :אורח חיים בריא ,פעילות גופנית ,תזונה נכונה ובריאות השן
ריתמוסיקה :תנועה ,ספורט וטיולים
תכנית מעברים :מהגן לביה"ס

תהליך ההרשמה
איך נרשמיםø
הרישום יתקיים באופן מקוון באתר האינטרנט של המועצה

www.ktv.org.il

שימו לב  -במעמד ההרשמה תתבקשו להשאיר פרטי כרטיס אשראי.
הכרטיס יחויב רק בחודש אוקטובר תשפ“ב ,ע"פ תשלומי ההורים
הקבועים מראש .לא תהיה אפשרות להתקדם בהרשמה ללא השארת
פרטים אלו.

מתי נרשמיםø
±¥Æ±Æ≤∞≤± ≠ ≥Æ≤Æ≤∞≤±
מתי תתקבל הודעת השיבוץø

שיבוצים לגנים לפי אזורי רישום יפורסמו ב≤µÆ∂Æ≤∞≤± -
ויופיעו באתר המועצה עד ה±Æ∑Æ≤∞≤±-

ערעורים ובקשות העברה

ניתן להגיש אך ורק באופן מקוון באתר המועצה עד ה¥Æ∑Æ≤∞≤± -

תשובות לערעורים יתקבלו באתר המועצה עד סוף חודש יולי

תושבים חדשים

תושבים שאינם רשומים בתעודת הזהות בקרית טבעון -
יש להכנס לאתר המועצה ולמלא את כל הטפסים הנדרשים
או לפנות במייל למזכירת המחלקה לחינוך עופרה
ofra@kiryat-tivon.muni.il
ההרשמה לצהרוני רשת המתנ"סים מתקיימת במקביל באתר:
www.matnastiv.co.il

טלי חגי ,מנהלת מדור גנים
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