אוגוסט 2019

נהלי רישום לצהרוני בתי הספר תש"פ
אנו מברכים אתכם עם רישום ילדכם לצהרוני בתי הספר .צהרוני כיתות א' – ב' מופעלים בתכנית "צהרוני
ניצנים" של משרד החינוך.
מסגרת הצהרון כוללת:
•

 2חוגים שבועיים

•

ארוחת צהריים חמה וכשרה

•

פעילות חברתית ערכית

•

פעילות העשרה במסגרת קייטנות ב 10 -ימי חופשה – לוח החופשות (מצורף)

יחד ניצור מרחב בטוח ,חינוכי ומעשיר לילדכם.
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מידע כללי:
•

צהרון ביה"ס מיועד לילדי בית הספר בכיתות א' ,ב' בלבד ונותן מענה בימים א' – ה' מתום
הלימודים ועד השעה 17:00

•

פתיחת הצהרון מותנית ברישום של מינימום  25משתתפים

•

שנת הפעילות תחל ביום  01.09.2019ותסתיים ביום 30.06.2020

•

בחופשות -ע"פ לוח החופשות המצורף .קייטנה בין השעות 13:00 -08:00

•

המחיר לחודש לצהרון :כיתות א' – ב' – ( ₪ 750כפול  10חודשים)
כיתות ג'

•

( ₪ 986כפול  10חודשים)

הרישום והתשלום לצהרון הינם עבור כל שנת הפעילות בחלוקה ל –  10תשלומים -תשלום מראש
בעת הרישום או בהוראת קבע.

•

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השתתפותו של ילד שימצא לא מתאים למסגרת וזאת
לאחר שתינתן להורים הזדמנות להשמיע דברם.

•
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כל הורה יחתום על נהלי הרישום הללו בעת הרישום לצהרון.

רישום:
o

הרישום לצהרונים יתקיים מתאריך  18/8/2019-28/8/2019אמצעות האתר של המועצה
בכתובת ( www.beit-arye.co.ilטפסים ).

o

הרישום לאחר ה 28/8/2019 -יתקיים במחלקת החינוך בלבד הינו על בסיס מקום פנוי.
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ביטול השתתפות בצהרון במהלך שנת הלימודים:
•

כלקח משנים קודמות ,ועל מנת שלא להיקלע למבוי סתום אמצע השנה ,החליטה ועדת ההיגוי ,שלא
לאפשר הוצאת ילדים ממסגרת זו במהלך שנת הלימודים .הורה שיבחר בכל זאת להוציא את ילדו
במהלך השנה – לא יזכה להחזר כלשהו.
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בריאות הילד/ה:
•

יש למלא בקפידה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד.

•

יש להקפיד על מילוי מלא ונכון של כל הפרטים שבהצהרה ולציין רגישויות למזון ,לתרופות וכן
מגבלות ו/או בעיות ו/או מחלות כרוניות אחרות מהן סובל הילד.

•

בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או בעיה כלשהי מתחייבים ההורים לחתום גם על כתב
התחייבות המתייחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על פי האמור בו וזאת כתנאי לקבלת הילד
לצהרון.

•

בכל מקרה שבו יתברר כי לא מולאו בטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד הפרטים הנדרשים
ו/או נמסרו פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מדויקים – תהא המועצה רשאית להפסיק
מידית ביקורו של הילד בצהרון.

•

לא יינתן החזר כספי עבור היעדרות מכל סיבה שהיא ,לרבות מחלה ,למעט מקרים של סיכול וכוח
עליון ,וזאת מכוח התחייבות המועצה מול משרד החינוך בתהליך התקשרות הראשוני.

 .5הטיפול בילד/ה חולה:
•

במקרה שילד חלה בזמן שהותו בצהרון ,יעשה ניסיון לאתר את ההורים ,אשר מתחייבים להוציאו
מהצהרון סמוך ככל האפשר לקבלת הודעה טלפונית על כך מהצהרון.

•

ההורים מתחייבים שלא לשלוח לצהרון ילד חולה וזאת עד להחלמתו המלאה ,כפי שתאושר על ידי
הרופא המטפל.

•

כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה בצהרון יחולו על ההורים.

 .6הולכת ילד/ה לצהרון:
•

הסעת ילד לצהרון או ממנו ,באמצעות חברת הסעות פרטית ,אם תעשה ,הינה באחריותם המלאה
והבלעדית של ההורים.

•

יש לציין בעת הרישום לצהרון את שמות המבוגרים הרשאים להוציא ילד מהצהרון.

•

ילד מתחת לגיל  9לא ילך לבד הביתה ללא ליווי מבוגר או מלווה שגילו מעל גיל .9

•

הוצאת ילד מהצהרון ע"י מי ששמו לא צויין בטופס תיאסר ,למעט אם תינתן הודעה על כך מראש
למדריכת ו/או לאחראית הצהרון .במקרה כזה יימסר הילד רק עם הצגת תעודה מזהה וכנגד קבלת
הרשאה מאת ההורים.

•

הולכת ילד והעברת מידע להורים פרודים או גרושים – תעשה בהתאם להחלטת ביהמ"ש או ביה"ד
המוסמך שתימסר בכתב לאחראית הצהרון.

•

אחריות על שלומם של ילדכם משעת תום הפעילות עד הגעתם הביתה ,באחריות ההורים.

 .7שילוב ילד אלרגני למזון במסגרת צהרון בית הספר:
ילד הסובל מאלרגיה יוכל להתקבל לצהרון במהלך שנת שנה"ל ,בתנאים הבאים:
•

על ההורה למלא שאלון רפואי ,הרצ"ב ,בנוגע למצבו הבריאותי של הילד/ה ,כחלק מהליך הרישום
לצהרון.

•

על ההורה להמציא מסמך רפואי מרופא אלרגולור מומחה המציין סוג האלרגיה ,התסמינים
והטיפול הרפואי הנדרש ,לצורך מתן עזרה ראשונה דחופה ילד ,במקרה של חשיפה למזון הגורם
לתופעת האלרגיה.

•

ההורה יתחייב בכתב לספק הצהרון על חשבונו את הטיפול התרופתי הנדרש לילדו/תו ולחדשו
בהתאם לתאריכי התפוגה המופיעים על התרופות.

•

ההורה ייפה את כוחו של צוות הצהרון ,להעניק את הטיפול התרופתי הנדרש ,המצוין במסמך
הרפואי ,בכל מקרה שבו יפתח הילד/ה תגובה אלרגית למזון.
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הנני מאשר/לא מאשר (הקף בעיגול) לצלם את בני/ביתי בפעילות הצהרון לצורך פרסום הפעילות.
אנו החתומים מטה מאשרים שקראנו את הנהלים על פרטיו :
שם ההורה ______________ ת.ז___________________ .
טלפון נייד ______________ כתובת מייל_____________ :
שם הילד ______________ ת.ז___________________ .
שם המסגרת :בית ספר יהושע גן  /בי"ס כנפי רוח (הקף בעיגול)
כיתה________ :
תאריך__________ :

חתימה_____________ :

את הטפסים החתומים יש לשלוח במייל לכתובת nitsanim2020@gmail.com :

