הרשמה לשנת הגן הבאה

לשנת תשפ"ג

ההרשמה לשנת הגן הבאה )תשפ"ג (22-23 ,לילדים בגילאי  ,3-6עומדת לצאת לדרך.
להלן מס' פרטים רלוונטיים אודות שנת הלימודים הבאה ואופן ההרשמה אליה
* מועד פתיחת שנת הלימודים עבור ילדים ממשיכים  :יום ה' ,ה1 -בספטמבר.2022 ,
* מועד פתיחת שנת הלימודים עבור נרשמים חדשים :יום א' ,ה 4 -בספטמבר
) 2022נרשמים חדשים יחלו בסוף אוגוסט  22בתהליך הכרות וקליטה אינדיבידואלי ומדורג(

* מועד סיום שנת הלימודים :יום ו' ,ה  28 -ביולי.

שעות פעילות הגן :ימים א' -ה'08:00-16:00 :
* אחת לחודש בימי שישי )עפ"י רוב :מדי יום שישי הראשון בחודשו(
תתקיים בגן פעילות ייחודית לילדים ,בין השעות . 08:00-12:00 :

להלן השלבים לתהליך ההרשמה :
 .1פנייה אישית
שליחת מכתב התעניינות בהרשמה.
את האימייל יש לשלוח בין ה24.4.22 - 29.4.22 -
ל

yamli.lehavi@gmail.com -

בפנייתכם ,יש לציין:
א .שם ההורים ושם משפחה
ב .שם הילד ושם משפחה )נא לציין ליד השם :בן ,או בת(
ג .תאריך לידה של הילד
ד .דרך/מקור הגעתכם והתעניינותכם בגן ספציפי זה
ה .והיה וביקרתם בעבר בגן – נא ציינו מתי
ובנוסף ,מוזמנים לשתף בחוויית הביקור.

הרשמה לשנת הגן הבאה

לשנת תשפ"ג

 .2ביקור בגן
ביקורי הצצה ראשונים מתקיימים בתיאום מראש בשעה  ,08:00עם פתיחת יום
הפעילות בגן .לתשומת לב ,היות שהביקור מתרחש בזמן שהגן כבר פעיל  -אין
אפשרות להרחיב בשיחת שאלות ותשובות במועד זה.
 .3מפגש היכרות אישי )משך המפגש כשעה(
והיה ולאחר ביקור ההצצה הראשוני נוצר רצון להמשיך ולבדוק את ההתקשרות
על מנת להתקדם בתהליך ההרשמה לגן  -ההורה מוזמן לשלוח אימייל נוסף
לצורך בקשה לתיאום מפגש הכרות אישי.
•

מטרת המפגש האישי הינה לייצר סיטואציה נוחה בה מתאפשר להכיר
מעט יותר זה את זה ,לשוחח בחופשיות ובהרחבה אודות הגן וכן אודות
כל הפרטים הנחוצים והרלוונטיים בעת ההצטרפות לגן.

•

הן הביקורים הראשוניים והן מפגשי ההכרות האישיים הינם למבוגרים
בלבד ומתקיימים אך ורק בין ההורים לגננת )ללא ילדים(.
)אין "בחינות קבלה" לילדים ! כל הילדים מתאימים ומצטיינים מראש !(

•

נכון לעכשיו ,המפגשים האישיים יתואמו ויחולקו ברובם בין שני ימי
שישי) .ה 20.5.22 -וה.(27.5.22-

•

אנו נעשה את מרב המאמצים להיענות לכל הפניות על מנת לתאם
מועד למפגש הכרות אישי ולזכות להכירכם.

•

מטבע הדברים ,היות שמספר המקומות בגן מוגבל ,התנצלותנו מראש על
אי הנעימות במידה והביקוש יעלה על ההיצע.

•

בהמשך הזמן ,בהחלט יתכן וייפתחו אופציות נוספות למפגשי הכרות
אישיים 

בחזרה לאתר הבית

