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גני הילדים העירוניים

שעות הפעילות בגן 

ימים ראשון עד חמישי

 14:00-07:55
ימי שישי

12:45-07:55
הגן יפתח להורים לקבלת הילדים בשעה 07:30 

*לא יינתנו אישורי יציאה לפני השעה 14:00

נָּה.״ )ספר משלי( י ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִממֶּ ם כִּ י ַדְרּכוֹ, גַּ ַער ַעל פִּ ״ֲחנְֹך ַלנַּ

 צוות גן: מנהלת גן בפיקוח משרד החינוך וסייעת בפיקוח הרשות המקומית.

 עפ”י תקן משרד החינוך בכל הגנים ילמדו עד 35 ילדים עם צוות הכולל גננת וסייעת. 
 כל הגנים בפיקוח משרד החינוך.

בשנה"ל תשע״ו פועלים בראשון לציון 331 גנים

גני ילדים ממלכתיים: 222

גני ילדים חינוך ממלכתי דתי: 31

חטיבות צעירות: 19

חינוך מיוחד: 40

חינוך עצמאי מוכש”ר: 19

)ייתכנו שינויים במספר הגנים בהתאם למספר הנרשמים(.

מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי: 

שולמית זכאי

מפקחות משרד החינוך: 

אורנה פז - מפקחת כוללת בחינוך הממלכתי

תרצה שלום - חינוך ממלכתי

גבי קזז - חינוך ממלכתי

ענת ירו - חינוך ממלכתי דתי

מלכה בן זקן - חינוך מיוחד

מנהלת היחידה לרישום ושיבוץ: טובה אקוה

יחידת רישום ושיבוץ

 טל. 03-9547516,03-9547517, פקס. 03-9547515
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גן אן דן דינו

גן אני בריא

ימים ראשונים בגנים עירוניים

לילד העושה את צעדיו הראשונים במערכת החינוך הפורמלית, הכניסה לגן הילדים הינה 
צעד חשוב ומשמעותי בשרשרת ארוכה של מעברים, אותם יחווה במהלך גדילתו ואשר 

עשויים להשפיע על איכות השתלבותו במערכת החינוך בעתיד.
הכניסה לגן הילדים עבור ילדכם מלווה בהתרגשות ובחששות. ילדכם זקוק לתמיכתכם 

ולתמיכת הצוות החינוכי. 
מסר חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל על השתלבותו בגן ועל קבלת כללי המסגרת החדשה. 

עודדו את הילד בשיחות מקדימות לקראת כניסתו לגן הילדים.
ולכן עליכם ההורים להיערך לאפשרות   יהיה הדרגתי,  חשוב שתהליך ההסתגלות לגן 

שהייה עם ילדכם בגן בימים הראשונים.

שנת הלימודים תשע"ז תפתח ביום חמישי, כ"ח באב התשע״ו, 01.09.2016

להלן שעות הפעילות בגנים, בימים הראשונים, לילדים בשנתון גיל 3 
ולילדים שזו שנתם הראשונה בגן העירוני.

ביום הראשון ללימודים

10:00-07:55

ביום השני ללימודים

11:00-07:55

החל מהיום השלישי הלימודים יתקיימו כסדרם

בגני ילדים לגילאי חובה הלימודים יתקיימו כסדרם החל מהיום הראשון.

גני הילדים העירוניים
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