
 

  

 

 1220-2020  פ"אתש ה"ללשנ  -והארכת ניצנים לניצנים תקנון
 

 .16:00 – 14:00ה משעה -א-גנים:   ימים  :צהרון  זמני פעילות               
 לחודש.₪  125בעלות  17:00הנני מאשר השתתפות בני/בתי לשעת הארכה עד 

 ושבתון (בהתאם ללוח חופשות משרד החינוך). , צומותלמעט ערבי חג, חגים
 כלל.תה ע"י כל גורם לא יופעל הצהרון ימי שביתה: בזמן שבי* 
 .לא יתקיים צהרון גנים דתייםב, הרגילה הצהרון יפעל במתכונתו -במועדי צומות* 

בו יילקח הילד מהצהרון שלא ע"י אחד מהם או בשעה שונה  ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה*** 
 ו/או עם הילד לא הגיע באותו יום לצהרון בכלל מהמקובל

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

 .לא כולל קייטנות לחודש₪  300, בעלות של בלבד בכרטיס אשראיבהוראת קבע  -שכר הלימוד ישולם לשנה מראש  •
 לא יאפשר המשך שהות בצהרון.ידוע לי כי אי תשלום במועד הנקוב  

 .ילדים לפחות 15פתיחת וקיום הצהרון מותנה בהרשמתם ובשהייתם בצהרון של  •
 .ילדים ומטה תישקל אפשרות המשך הפעילות 14 -במידה ויקטן מספר המשתתפים בצהרון במהלך השנה ל •
ילד בצהרון בגין בעיות משמעת שלא יאפשרו הפעלה שוטפת של  פעילותשמורה הזכות להפסיק  רמלהרשת המתנ"סים ל •

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

 עדכן את צוות ניצנים, לרשת המתנסים במידה וילד/ה מלווה בסייעת בשעות פעילות הבוקר בגן ,חובה על ההורים ל •
 שמורה הזכות לדרוש מהורים את המצאות הסייעת בשעות הצהרון.

 ידוע לי כי במידה וישובץ בני/בתי לגן אחר מכל סיבה שהיא, באחריותי להודיע על כך לצוות המתנ"ס. •
 -תחייבת לקליטה בצהרון חדשבמידה ויהיה שינוי בשיבוץ גן לאחר ההרשמה לתכנית ניצנים, רשת המתנ"סים אינה מ •

 הקליטה מותנית במקום פנוי.
 ./צומותוכן לא על ימי שביתה לא יינתנו החזרים במקרה של מחלת ילד ו/או היעדרות מהצהרון •
 הרישום לצהרון הינו לשבוע לימודים מלא בלבד, אין הרשמה חלקית. •
ו/או סגירת  בגין אי פתיחה הרשת למתנ"סים רמלהמהנני מצהיר בזאת כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  •

 הצהרון, הריני מצהיר כי ידוע לי והנני מסכים בנוסף כי לא אהיה זכאי לפיצוי או לתשלום בגין סגירתו של הצהרון.
 . 17:00ובמסגרת שעת הארכה עד השעה  16:00ף את הילד ממסגרת הצהרון עד לשעהחובה לאסו •

₪  50רשאית לקנוס את ההורה המאחר בסך של  בשיקול דעתה הבלעדי תהא רמלה רשת למתנ"סיםבמקרה של איחור 
 בגין כל איחור.

 אלא -במסגרת תכנית ניצנים הואיל והתוכנית שנתית בקשות לביטול צהרוןביטול השתתפות: לא יתקבלו  •
 רשת המתנ"סים.במקרים יוצאי דופן ועל פי שיקול דעתה של 

ר/להפסיק/לשנות את פעילות הצהרון במקרה של שעת חירום או מכל סיבה המהווה , הזכות לסגולרשת המתנ"סים רמלה •
 כוח עליון.

.במידה ולא  באישור רופא בלבד, המאשר כי הילד רשאי לאכול את האוכל המוגש בצהרונים –הזנת ילדים אלרגנים  •
 קיימת לספק ההזנה מנה אלרגנית מותאמת , ההורים יקבלו זיכוי בגין עלות המנה.

, כל מבוגר שאינו אחד מההורים יסופו מן הצהרון מוטלת על ההוריםידוע לי כי האחריות על הוצאת הילד ואמסירת הילד:  •
במקרה ויהיה שינוי איידע טלפונית/בכתב את  .12שאמור לאסוף את הילד, יימסר שמו מראש וגילו לא יהיה מתחת לגיל 

 צוות הצהרון ביום השינוי.
 צוות.אי גנים בהם יש הולכה לצהרון קרוב): הריני לאשר כי בני/בתי ייצאו מהגן אל הצהרון בליווי טופס הולכה לצהרון (ב •
 , והנני מתחייב לפעול לפיהם.יהנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את נוהלי ההרשמה, וכי הנהלים מובנים ומקובלים עלי •
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