בס"ד

מח' חינוך
31/01/19
כ"ה שבט תשע"ט

הסכם רישום למעונות היום שנה"ל תש"פ2019-2020 /

אנו מברכים אתכם על רישום ילדכם למעונות היום של היישוב.
המועצה המקומית קרני שומרון מפעילה מעונות יום בהתאם להנחיות ונהלי המשרד לשירותים
חברתיים.
הצוותים החינוכיים טיפוליים במעון יספקו לילדכם מסגרת חמה ואוהבת ,מקדמת ,מפתחת ומעשירה.
במסמך הבא נפרט את הליך הרישום ואת ההסכם של מעונות היום ,אנא קראו את המסמך בעיון
ובתשומת לב.
מועדי הרישום:
הרישום למעונות יחל ב  3/2/19ויסתיים בתאריך 21/2/19
הרישום למעונות השנה יהיה רישום אינטרנטי ויש לבצע את כל שלבי הרישום עד לקבלת אישור.
שלבי הרישום:
•

•
•

•
•
•
•

תחילה ,יש לבקש באמצעות המייל אישור העדר חובות למועצה .ללא העלאת טופס זה לא
יהיה ניתן לעבור לשלב הבא .בקשו את הטופס ממגי דוידי ממחלקת הגזברות במועצה .מייל
.megi@karneishomron.co.il
מילוי פרטים אישיים כולל צילום ת.ז הורה כולל ספח.
תשלום מקדמה ודמי רישום בקישור:
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/Payments/payservice
וצירוף אסמכתא של התשלום לטופס הרישום.
חתימת על הסכם הרישום למעונות.
חתימת על סל שירותים מורחב -אוניברסיטף.
הצהרת הורים לילדים עם מגבלה/בעיה בריאותית .במידה וישנה מגבלה נדרש גם לצרף
אישור מהרופא.
חתימה על טופס נהלי הבאת והחזרת ילד מהמעון.

להתחלת הרישום היכנסו לאתר המועצה או לחצו על הקישור:
https://goo.gl/2V3XxW
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מח' חינוך
הסכם 'מעונות יום' קרני שומרון
אנו מברכים אתכם עם כניסת ילדכם למסגרת חינוכית .ילדכם יבלה במעון את רוב שעות היום בשנה"ל
הקרובה .הצוות החינוכי-טיפולי במעון יספק לילדכם מסגרת חמה ואוהבת ,מקדמת ,מפתחת ומעשירה.

מסגרת פעילות המעון:
שנת הפעילות תחל ביום רביעי כ"ז אב  28/8/19במקום ביום ראשון א' אלול 1/9/19
שלושה ימים אלה יוחזרו במהלך חוה"מ סוכות.
שעות הפעילות:
•
•
•

שעות הפעילות במעון בימים א-ה מהשעה  07:00ועד השעה  16:00ובימי ו' מהשעה 7:00
עד השעה 13:00
ימי הפעילות ושעות הפעילות נקבעים ע"י המשרד לשירותים חברתיים  ,אגף הגיל הרך.
שיבוץ ילד בכיתה יעשה על פי גילו ובהתאם להתפתחות הילדים ובהתייעצות המדריכה
הפדגוגית ומנהלת המעון.
יתכנו שינויים בשיבוץ במהלך השנה עלפי שיקולי מערכת ובשל חוות דעת מקצועית של
הצוות ובהתאם להתפתחות הילד.

ימי הסתגלות:
כדי להקל את שהייתם של הילדים החדשים במעון בימים הראשונים
•
•
•
•

ביום הפעילות הראשון יסתיים המעון בשעה 10:00
ביום הפעילות השני סיום היום במעון יהיה בשעה 11:00
וביום הפעילות השלישי יסתיים המעון בשעה 12:00
החל מהיום הרביעי תחל הפעילות כסדרה.

שכר לימוד:
שכר הלימוד נקבע ע"י ועדה המורכבת מנציגי המשרד לשירותים חברתיים ,נציגי האוצר ונציגי ארגוני
נשים .שכר הלימוד מעודכן במועדים ובשעורים אשר יקבעו ע"י הוועדה.
•
•

תינוק -יחשב מי שנולד לאחר ה31/5/18
פעוט  -יחשב מי שנולד לפני התאריך הנ"ל.

שכר הלימוד עבור תינוק גבוה משכר הלימוד עבור פעוט ,שכר הלימוד עבור בוגר זהה לשכר הלימוד
עבור פעוט.
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תנאי שכר הלימוד:
•
•
•
•
•
•

וישולם החל מחודש אוקטובר באחד עשר תשלומים .מח' חינוך

שכר הלימוד הינו שנתי
שכר הלימוד יגבה ע"י מחלקת גבייה של המועצה בהוראת קבע או בכרטיס אשראי.
ניתן לקבל דרגה אישית מהמשרד לשירותים חברתיים על יד מלוי טפסים באתר המשרד.
עד קבלת הדירוג האישי על ידי משרד העבודה והרווחה על ההורים לשלם את מלא שכר
הלימוד.
שמירת מקום עבור תינוק שנולד ולא מלאו לו שלושה חודשים עד ה 29/8/19תתאפשר
בתשלום מלא( .המשרד לשירותים חברתיים אינו ממן זמן זה)
משפחה הרואה עצמה זכאית להנחת רווחה תפנה לעו"ס של המעוצה למלוי טפסים.

ילד אשר יתקבל למעון במהלך שנת הלימודים מה  1לחודש ועד ה 15לחודש ישלם עבור שהות חודש
מלא.
ילד המתקבל למעון בין ה 16לחודש ועד לסוף החודש יחוייב בתשלום של  50%משכר הלימוד
המלא באותו החודש.
במקרה של היעדרות ילד מימי פעילות של המעון יחייבו ההורים תשלום מלא .לא ניתן יהיה להחזיר
תשלום עבור החסרת ימים.
הורה המאחר לאסוף את ילדו מהמעון לאחר שעת סיום הפעילות יחויב בתשלום קנס על סך ₪ 30
עבור כל רבע שעת איחור או חלק ממנה .מנהלת המעון תיידע את ההורה על גביית הקנס.
תנאי ביטול רישום:
הרים המבקשים להוציא את ילדם מהמעון במהלך שנת הלימודים ,יגישו בקשה למחלקת החינוך 30
יום לפני תאריך העזיבה המבוקש.
הקריטריונים לעזיבה:
א .משפחה עוזבת את היישוב
ב .שינוי במצב הבריאותי
ג .או כל בקשה מנומקת שתידון לגופה.
לאחר ה 31/5לא ניתן להוציא ילד מן המעון למעט משפחות העוזבות את היישוב.
המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות להוציא ילד מהמעון מהסיבות הבאות:
א .הורים שאינם עומדים בהתחייבות כספיות למועצה .ובמקביל תוגש תביעה משפטית
ב .עקב קשיי תפקוד של המשפחה מול המעון.
ג .אי שיתוף פעולה בגין צרכים מיוחדים של הילד.

דמי רישום:
תשלום עבור דמי הרישום סה"כ ₪ 133
לא יוחזרו דמי הרישום למעט ילד אשר לא התקבל על בסיס החלטה של ועדת הקבלה.
מקדמה על סך  ₪ 570תהיה על חשבון שכר הלימוד .הורים המבטלים את רישום ילדם עד תאריך
 31/7זכאים לקבל את דמי המקדמה.
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בריאות הילד:

מח' חינוך

בכל נושא הטיפול בילד חולה אנו כפופים להנחיות משרד הבריאות והמשרד לשירותים חברתיים.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אין לשלוח ילד חולה למעון ,ובכלל זה ילד משלשל ,מקיא ,חום ודלקות עיניים)
מנהלת המעון או בא כוחה רשאית לסרב לקבל ילד חולה למעון.
משרד הבריאות קובע כי אין לאפשר מתן פרצטמול או דומיו או כל תרופה אחרת.
במידה ועולה החום לילד בזמן שהותו במעון חלה החובה על ההורים להגיע לאסוף אותו.
ילד יוכל לשוב למעון רק לאחר  24שעות מסיום יום הפעילות בו חלה ,למעט אם בידו אישור
רפואי המתיר את חזרתו קודם.
על פי הנחיות משרד הבריאות ,ילד הנעדר מעל  5ימים ימציא אישור רפואי המאפשר את
חזרתו למעון.
אי הקפדה על סעיפים אלה הינם עילה להוצאת ילד מהמעון.
כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון יחולו על ההורים.
במקרה בו הילד נדרש לסייעת צמודה ,באחריות ההורים לדאוג לסייעת הצמודה.

ביטוח:
המועצה המקומית מבטחת את כל ילדי המעונות עותק חוזה הביטוח יעמוד לעיון ההורים במשרדי
המעוצה.
המועצה לא תישא באחריות לנזק פרט לאחריות לקיום תקפה של פוליסת ביטוח זו.
אבטחה:
•

•

אבטחת המעונות נעשית בהתאם לדרישות משרד העבודה והרווחה ,נכון להיום דרישות
אלה אינם כוללות הצבת שומר בכניסה .באם נדרש לעשות זאת ,יעשה הדבר על ידי ההורים
באחריותם ובמימונם.
בימים רגישים המועצה מתגברת נוכחות שמירה ואבטחה בהמלצת מחלקת הביטחון ובכפוף
הוראות ראש המועצה.

פיקוח והדרכה:
המעונות תחת פיקוח והדרכה של מדריכה חינוכית המבקרת במעונות וצופה בילדים.
במסגרת חוזר זה הנכם מאשרים העברת מידע בין גורמים מקצועיים הרלוונטיים להתפתחותו
התקינה של הילד.
מנהלת המעון בעלת ידע מקצועי בהפעלת מעונות יום אשר למדה את הנושא והוסמכה לכך ע"י
משרד העובדה והרווחה (או שהינה בתהליך ההסמכה)
מנהלת המעון אחראית על התפקוד החינוכי והאירגוני היום יומי ,בניית מערכי פעילות שבועיים
וחודשיים ,בקרה על תפקוד הצוות החינוכי והמטבח .ובראותם הפיזית והרוחנית של ילדי המעון.
כמו כן אחראית מנהלת המעון על תקשורת שותפת מול ההורים וגורמים נוספים.
מנהלת המעון תקבל פניות הורים בנושאים שונים בשעות ובזמנים שיקבעו על ידה ויפורסמו להורי
הילדים.
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אישורים וטפסים הכרחיים:

מח' חינוך

א .הצהרת בריאות לשנת תש"פ
ב .נוהל הולכת ילד מהמעון
אני ובן/בת זוגי/זוגתי ההורים /אפוטרופסים של הילד הרשום מתחייב/ת בזאת שקראתי את פרטי
החוזה ,ואני מסכים /מסכימה לחוזה.
חתימה ושליחת טופס זה מהווה חלופה לחתימה על מסמך זה באופן ידני.
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מח' חינוך

במעונות שלנו תכנית העשרה מעון ועוד.....

חוגי העשרה

במעונות המועצה מתקיימים חוגי העשרה ותפריט בשרי המשולמים ע"י ההורים ,בתשלום
למועצה .
עלות ארוחות בשריות  ₪ 80לחודש

סל העשרה
סל עשרה משתנה ע"פ גיל הילד ומפורט להלן

-

( ₪ 525בוגרים) תשלום חד פעמי
( ₪ 470פעוטים) תשלום חד פעמי
( ₪ 120תינוקות) תשלום חד פעמי

פירוט עבור התשלומים החד פעמיים
חוג לריתמוסיקה -לבוגרים ופעוטים ₪ 350לשנה
ספריית פיג'מה -לבוגרים בלבד  ₪ 55לשנה
לווי התפתחותי -לכלל הילדים  ₪ 55לשנה
מתנות סוף שנה מסיבות וחגים –  ₪ 65לשנה
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