 07ינואר 2020
י' טבת תש"פ
להורים שלום,
הנדון :רישום לגני הילדים וכתה א'
אנו שמחים להודיעכם על מועד הרישום למוסדות החינוך .הנכם מוזמנים להצטרף למשפחת ארז
אלון והנדיב .להלן פרטי הרישום:
הנחיות הרישום הינן מכוח חוק לימוד חובה ,תשי"ט ,1949-תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום),
תשי"ט ,1959-ותקנות חינוך ממלכתי (העברה) ,תשי"ט.1959-
מועדי וגילאי הרישום
מועדי הרישום
הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים התשפ"א יחל ביום שני א' בשבט התש"ף (27
בינואר  )2020ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התש"ף ( 16בפברואר .)2020
חובה לקיים את הרישום במועדים אלה.
יובהר ,חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חלה
על ילדים בגיל  3ואילך.
גילי הרישום
חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ"א הם הילדים שנולדו בין התאריכים:
כיתה א'  -התאריכים :

כ"ט בטבת התשע"ד
ט' בטבת התשע"ה

  1בינואר 2014 31 -בדצמבר 2014

גילאי  - 5התאריכים :

י' בטבת התשע"ה
י"ט בטבת התשע"ו

  1בינואר 2015 31 -בדצמבר 2015

גילאי  - 4התאריכים :

כ' בטבת התשע"ו
ב' בטבת התשע"ז

  1בינואר 2016 31 -בדצמבר 2016

גילאי  - 3התאריכים :

ג' בטבת התשע"ז
י"ג בטבת התשע"ח

  1בינואר 2017 31 -בדצמבר 2017
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חריגי גיל רך :
לתשומת לבכם ,החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו  3לפי
חוק לימוד חובה.
ויובהר ,לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ 1.1.2018 -עד ( 15.1.2018כולל).
כל ילד המועמד לגן הילדים או לכיתה א' חייב רישום.
הרישום לגן הילדים
הרישום לגן הילדים מתקיים במשרדי המועצה ,רחוב הראשונים .8
טפסי רישום יש להגיש במחלקת חינוך ,או לשלוח סרוק למייל ruhama@metulla.muni.il
טפסי הרישום
טופס רישום – פרטי תלמיד ,פרטי הורים וגן מבוקש.
צילום תעודת זהות  +ספח של שני ההורים.
נא להקפיד למלא את כל הפרטים בטופסי הרישום -טפסים בהם חסר חתימות לא יטופלו.
סידור גנים
בתום מועד הרישום ירוכזו בקשות השיבוץ ובהתאם נחליט על סידור הגנים לשנה הבאה.
הודעה על שיבוץ גנים תימסר עד חודש יוני .2020
הרישום לכתה א
הרישום לכיתה א' מתקיים בבית ספר הנדיב -רחוב מצפה נפתלי  ,23בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' משעה  8:00עד
.12:00
טפסי רישום יש להגיש למזכירת בית הספר יעל בר -לב טלפון.04-6941203 :
טפסי הרישום
טופס רישום – פרטי תלמיד ,פרטי הורים.
צילום תעודת זהות  +ספח של שני ההורים.
נא להקפיד למלא את כל הפרטים בטופסי הרישום -טפסים בהם חסר חתימות לא יטופלו.
אנו מבקשים לרשום את הילדים במועד.
רישום בזמן יסייע לנו לקיים תהליכי חשיבה וארגן מול משרד החינוך.
בברכה,
רוחמה נקש
מנהלת מחלקת חינוך
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