
 מעונותצהרונים/טופס הצהרה והתחייבות לרישום ילד לגני הילדים/ 

 חלשנת הלימודים תשע"

 ______________ ת.ז. ______________ שם משפחה :______________שם הילד: _____

 _______ תאריך לידה: _________________.יישוב: ____________

 .למעון  /  גן הילדים  הנני מבקש/ת לרשום את ילדי

הסכמה ו/או אישור  בתהליך הרישום במועצה משוםידוע לי שאין שהנני מצהיר/ה   .1

 .)פרט לגני החובה( , הקרובהלשנת הלימודים  / מעון  המועצה לקבלת בני/בתי לגן  הילדים

ם המקצועיים העוסקים ישיבוץ הילד/ה יעשה לפי גילו/ה ובהתאם לשיקול הדעת של הגורמ .2

 בכך במועצה.

 בכפוף להנחיות ) ספטמברלחודש  1תאריך בתחל  בגני הילדיםבמעונות ו שנת הלימודים .3

 משרד החינוך המתייחסות לגני הילדים(

 .חילת חודש אוגוסטתסתיים בת במעוןשנת הלימודים  .4

 .תסתיים בסוף חודש יוני בגני הילדיםשנת הלימודים 

 בסמוך לתחילת שנת הלימודים. מומועדי החופשות במעונות ובגנים יתפרס .5

המועצה רשאית להפסיק את השתתפות בני/ בתי במסגרת החינוכית במידה ותמצא כי אינו  .6

 מסיבה התפתחותית, התנהגותית או בריאותית או מכל סיבה שהיא. למסגרת זו מתאים

יש להקפיד על הגעה לגן עד  08:00פעילות צוות הגן / מעון עם הילדים, מתחילה בשעה  .7

ללא תיאום מראש עם  08:30לגן / מעון אחרי השעה  לשעה זו. לא תתאפשר כניסת ילדים

ללא תיאום כנדרש יצטייד באישור מנהל מח' באיחור  צוות הגן, הורה שיביא את ילדו 

 החינוך.

על מסירת המועצה מפעילה מערך הסעות לילדי הגנים בשעות הבוקר והצהרים אחריות  .8

 הילד וקבלתו, חלה על ההורים.

ילדם, לחנות במגרש החניה, אין להיכנס עם רכב לנתיב הנסיעה על ההורים המביאים את 

 של האוטובוסים לגנים בכל שעות היום, בקשה לפתיחת השער לרכב פרטי, לא תענה.

החיסונים בישראל אינם חיסוני חובה אבל   עוד לפני שילדכם מגיע לגן, דאגו שיהיה מוגן! .9

את כל החיסונים המומלצים. גשו הרשמה לגן הוא מועד מצוין לבדיקה האם ילדכם קיבל 

   לטיפת חלב לבדיקת מצב החיסונים והשלימו את החסר.

ידוע לי שבסמוך לתחילת הלימודים אתבקש למלא טופס הצהרת בריאות ושאלון אישי   .10

, ולפעול לפי ההנחיות המתייחס לילדי אני מתחייב למלא את הפרטים הנדרשים בהם

 הכלולות בהם.

 

 

 

 



המועצה האזורית גן רוה )להלן: הרשות( ולבקשתי לרשום את בני/בתי הנ"ל  תמורת הסכמתה של 

( )להלן: גן ילדים( ולהעניק לו 1949לגן הילדים או מעון או צהרון שלא על פי חוק חינוך חובה )

 מסגרת לימודית כמקובל לגבי גני  הילדים, מעונות וצהרונים.

 __ מתחייב/ת בזאת כדלקמן:אני הח"מ, שם פרטי ומשפחה ____________________

לשלם למועצה את התשלום השנתי עבור שכר הלימוד  , כפי שייקבע ע"י משרד החינוך ו/או  .1

 בגין לימודי בני/בתי בגן הילדים )להלן: שכ"ל( זהמועצה  לשנת הלימודים תשע"

 הנני מצהיר , כי ידוע לי שהרישום  מותנה בהמצאת כל המסמכים הדרושים מראש. .2

עבור  שכ"ל שיקבע ע"י משרד החינוך ו/או המועצה, יגבה בהוראת קבע שנמסרה  על   התשלום .3

 .2017ועד יוני  2016תשלומים החל מספטמבר   10 -ידי ב

כיבוד   חתום ע"י הבנק. ידוע לי כי במקרה של אי  -מצ"ב טופס הוראת  קבע לחיוב חשבוני  .4

 השתתפות בני/בתי במסגרת חינוכית. או חידושה, רשאית המועצה להפסיק אתהוראת קבע/ 

ידוע לי, כי לא אהיה זכאי/ת להחזר כספים והמועצה תהיה רשאית שלא להחזיר תשלומים  .5

אותם התחייבתי לשלם , במקרה של ביטול השתתפות וזאת  על מנת להימנע מפגיעה בתפעולו 

 סדירה. התקין  של הגן ופגיעה בילדים  האחרים שמשלמים את שכר הלימוד בצורה 

ידוע לי, כי לא אהיה זכאי/ת להחזר כספים מן המועצה עבור אי קיום לימודים בגן הילדים  .6

בנסיבות שאינן בשליטת המועצה ) כגון: שביתה, מלחמה, שלג וכד'(, אלא אם יקבע אחרת ע"י  

 משרד החינוך.

מהגננת אישור המציין במקרה שבני/בתי  יפסיקו לבקר  בגן , מסיבה כל שהיא  יהא עליי להביא  .7

תאריך תחילה ותאריך סיום הלימודים ולהביאו למנהל מחלקת החינוך על מנת לבחון זכאותי 

להחזר אפשרי של התשלומים שאם לא כן יהיה עלי לשלם את כל שכר הלימוד. מועד הפסקת 

הלימודים ייחשב היום בו מסרתי את האישור מהגננת על הפסקת הלימודים וחתמתי על טופס 

 הפסקת הלימודים במשרדי המועצה ) לא תתקבלנה הודעות בטלפון(. 

 אין החזרי תשלום בגין היעדרויות מכל סיבה שהיא. .8

בכל מקרה של היעדרות הילד מכל סיבה שהיא, ישולם מלוא שכר הלימוד בגין תקופת  . 9 

 ההיעדרות.

הטופס על כל התראה בכל הקשור בה. תוכן התחייבות זו סופית ומוחלטת והריני מוותר/ת  .10

 הובהר לי ואני מאשר/ת  כי הבנתי  את תוכנו.

 

 שם ההורה: ____________________ _______________________ תאריך:

 ______________________חתימה:_  תעודת זהות :___________________


