
 
 

  

 

 1220-2020  פ"אתש ה"ללשנ  -לתכנית העשרה לגני חובה תקנון
 
 

 17:00 – 16:00ה משעה -א-:   ימיםלתכנית העשרה לגני חובה זמני פעילות
 

 ושבתון (בהתאם ללוח חופשות משרד החינוך). , צומותלמעט ערבי חג, חגים
 כלל. תכנית העשרה,ופעל תתה ע"י כל גורם לא ימי שביתה: בזמן שבי* 
 .תכנית העשרהתקיים תלא  גנים דתייםב, הרגילה פעל במתכונתות תכנית העשרה  -במועדי צומות* 

שלא ע"י אחד מהם  תכנית העשרהעל כל מקרה בו יילקח הילד מ תכנית העשרהההורים מתחייבים להודיע מראש ל*** 
 בכלל תכנית העשרהו/או עם הילד לא הגיע באותו יום ל או בשעה שונה מהמקובל

 .12מעל גיל הילד יימסר אך ורק לאדם 
 
 הלי הרשמה:נ

 . כולל קייטנות , לאלחודש₪  240, בעלות של בלבד בכרטיס אשראיבהוראת קבע  -שכר הלימוד ישולם לשנה מראש  •
 .תכנית העשרהלא יאפשר המשך שהות בידוע לי כי אי תשלום במועד הנקוב  •
 .ילדים לפחות 18של  תכנית העשרהמותנה בהרשמתם ובשהייתם ב תכנית העשרהפתיחת וקיום  •
 ילדים ומטה תישקל אפשרות המשך הפעילות 15 -במהלך השנה ל תכנית העשרהבמידה ויקטן מספר המשתתפים ב •
בגין בעיות משמעת שלא יאפשרו הפעלה  תכנית העשרהשמורה הזכות להפסיק פעילות  ילד בת המתנ"סים רמלה רשל •

ימים, במקרה זה יוחזרו התשלומים ו / או חלקם היחסי עבור  4, לאחר מתן הודעה מראש של תכנית העשרהשוטפת של 
 התקופה המתחילה מיום הפסקת ההשתתפות ואילך.

 יחוד גני חובה עם גני טרום חובה .ידוע לי כי ייתכנו א •
 ידוע לי כי במידה וישובץ בני/בתי לגן אחר מכל סיבה שהיא, באחריותי להודיע על כך לצוות המתנ"ס. •
תכנית העשרה במידה ויהיה שינוי בשיבוץ גן לאחר ההרשמה לתכנית ניצנים, רשת המתנ"סים אינה מתחייבת לקליטה ב •

 הקליטה מותנית במקום פנוי. -החדש
 וכן לא על ימי שביתה. תכנית העשרהלא יינתנו החזרים במקרה של מחלת ילד ו/או היעדרות מ •
 הינו לשבוע לימודים מלא בלבד, אין הרשמה חלקית. תכנית העשרההרישום ל •
ו/או סגירת  בגין אי פתיחה מהרשת למתנ"סים רמלההנני מצהיר בזאת כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  •

, הריני מצהיר כי ידוע לי והנני מסכים בנוסף כי לא אהיה זכאי לפיצוי או לתשלום בגין סגירתו של נית העשרהתכ
 הצהרון.

בשיקול דעתה  רשת למתנ"סים רמלהבמקרה של איחור . 17:00עד לשעה  תכנית העשרה חובה לאסוף את הילד ממסגרת  •
 בגין כל איחור. ₪ 50רשאית לקנוס את ההורה המאחר בסך של  הבלעדי תהא

 
 
 

 ביטולים: •
לכל חודש, במקרה כזה  20 -הורה רשאי להפסיק את ההתקשרות בטופס ביטול רישום באחד  המתנ"סים  בעיר ,עד ה

-ישלם ההורה עבור חודש מלא והביטול יכנס לתוקפו בחודש העוקב. למרות האמור לעיל , לא יתאפשרו ביטולים לאחר ה
 החזרים כספים בגין ביטול זה.בפברואר ולא יינתנו  28

במקרה של שעת חירום או מכל סיבה  תכנית העשרה, הזכות לסגור/להפסיק/לשנות את פעילות לרשת המתנ"סים רמלה •
 המהווה כוח עליון.

 .תכנית בעשרהבאישור רופא בלבד, המאשר כי הילד רשאי לאכול את האוכל המוגש ב –הזנת ילדים אלרגנים  •
, כל מבוגר שאינו אחד מההורים יסופו מן הצהרון מוטלת על ההוריםכי האחריות על הוצאת הילד וא ידוע לימסירת הילד:  •

במקרה ויהיה שינוי איידע טלפונית/בכתב את  .12מתחת לגיל שאמור לאסוף את הילד, יימסר שמו מראש וגילו לא יהיה 
 ביום השינוי. תכנית העשרהצוות 

קרוב): הריני לאשר כי בני/בתי ייצאו מהגן אל  תכנית העשרהיש הולכה ל (בגנים בהם תכנית העשרהטופס הולכה ל •
 בליווי איש צוות. תכנית העשרהה

 , והנני מתחייב לפעול לפיהם.יהנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את נוהלי ההרשמה, וכי הנהלים מובנים ומקובלים עלי •
 
 
 

  16/02/2020 –תסתיים ב  גני חובה העשרהההרשמה לתכנית 
 
 
 


