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לרשותכם מוקד טלפוני בין השעות18:00-08:00 :

03-9547979
הזמנה לרישום לשנת הלימודים התשע”ח לגני הילדים העירוניים

הורים וילדים יקרים,
קבלו נא את ברכותינו לקראת שנת הלימודים
התשע"ח בה יגיע ילדכם לגן חובה/חטיבה
צעירה/גן טרום חובה/גן טרום טרום חובה.
תאריכי הרישום לגני הילדים:
הרישום למוסדות החינוך העירוניים לשנת
הלימודים התשע"ח יערך בין התאריכים:
מיום ראשון ,ה ,29.01.2017-ב' בשבט
התשע"ז ,עד ליום שישי ,ה ,17.02.2017-כ"א
בשבט התשע"ז.
יובהר ,חובת הרישום לגן ילדים מוכר,
ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או שאינו
רשמי) חל על ילדים מגיל  3ואילך כמפורט
בגילאי הרישום.
גילאי הרישום
בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס' 32
התשע"ג  2013 -שהתקבל בכנסת ביום א'
באב תשע"ג .8.7.2013
גילאי  - 5התאריכים:
ו׳ בטבת התשע"ב  1 -בינואר 2012
עד :י״ח בטבת התשע"ג  31 -בדצמבר 2012
גילאי  - 4התאריכים:
י״ט בטבת התשע"ג  1 -בינואר 2013
כ״ח בטבת התשע"ד  31 -בדצמבר 2013
גילאי  - 3התאריכים:
כ"ט בטבת התשע"ד  1 -בינואר 2014
ט׳ בטבת התשע"ה  31 -בדצמבר 2014

*
•
•
•

הנחיות רישום
אנו מאפשרים לתושבים המתגוררים
בראשון לציון וכתובתם בתעודת הזהות
מעודכנת ,להירשם לגני הילדים/חטיבה
צעירה מהביתwww.rishonlezion.muni.il :
עליכם להקליד את פרטי הזהוי הנדרשים:
•מספר זהות הורה
•מספר זהות ילד/ה
•כתובת הורים
•שמות הגנים בעדיפות ראשונה ושנייה,
בהתאם לכתובת המגורים ,מתוך רשימת
גני ילדים /החטיבות הצעירות המפורטת
במידעון גני ילדים.
•פרטי כרטיס אשראי.
לתשומת לבכם!
בתום תהליך הרישום ,יש לוודא כי המערכת
קלטה את נתוני הרישום וקיבלתם מספר
פנייה ,הודעת מסרון ומכתב לכתובת
המייל שלכם .רק עם קבלת מספר אישור
מהמערכת הושלם תהליך הרישום .אם
קיבלתם מספר פניה עם רשומה - 0/000
עליכם לבצע רישום חוזר.

למידע נוסף נא עיינו במידעון גני ילדים
המצורף בזאת.
לתושבים שאין ברשותם אינטרנט
ניתן להגיע למרכז התמיכה לרישום
באינטרנט בבניין העירייה ,בו יעמדו
לשירותכם דיילות תמיכה .כתובת המרכז
מופיעה במידעון גני הילדים העירוניים.
תושבים חדשים בעיר ,שינוי כתובת
מגורים ,תושבים הגרים בשכירות ,בית
בבנייה ,תושבים ללא חשבון ארנונה וללא
חוזה על שמם
אם צפוי שינוי בכתובת מגוריכם לשנת
הלימודים התשע"ח ,ראו הנחיות במידעון
המצורף.
מיופה כח
תעודת זהות של מיופה הכח ,תעודות זהות
של שני ההורים-מקור בלבד וכן טופס
הרשאה* חתום.
ביטול רישום
מכתב חתום על ידי שני ההורים ובו סיבת
הביטול וצילום תעודות הזהות (בצירוף ספח
פתוח של שני ההורים) הכולל את פרטי הילד.
רישום לגן עצמאי מוכר שאינו רשמי
יצטיידו בנוסף לתעודת זהות ,בנספח ד' -
חתום ומאושר על ידי הבעלות/הארגון ,על
קבלת הילד( .מידע נוסף בנושא רישום
במידעון גני הילדים).

האם כל הקודם זוכה?!
אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע
הרישום ,בתנאי שייערך במהלך תקופת
הרישום הרשמי.

את הטפסים ניתן לקבל ביחידת הרישום ,בפורטל החינוך העירוניwww.rlz-edu.org.il :
ובמידעון גני הילדים העירוניים :נוסח תצהיר מגורים ,מכתב הרשאה (טופס מיופה כח) ,טופס ביטול רישום ונספח ד’.
כלל ההורים החיים בנפרד“ :הורה עצמאי” או “משפחה שבראשה הורה עצמאי’’ לרבות הורים גרושים/פרודים ,יוחתמו בעת הרישום על
טופס הצהרה להורים עצמאיים ,לצורכי רישום/העברה/ביטול רישום לגני הילדים.
עדכון כתובת נוספת של ההורה השני  -בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך'' ,הורה עצמאי'' או ''משפחה שבראשה הורה עצמאי'' (לרבות
הורים גרושים/פרודים)  -אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו ,תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום ושיבוץ הילד בגן לשתי הכתובות
הרשומות במרשם האוכלוסין ,למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום ,המורים אחרת.
בעת הרישום יש להגיש תצהיר מעודכן לשנת הלימודים התשע”ח בלבד (בכל שנה יש לחדש את התצהיר).

פרטי הילד
שם משפחה

שם פרטי

מס' זהות

תאריך לידה

שם האם

מס' זהות

שם האב

מס' זהות

מין

מוסד קודם

פרטי מגורים
רחוב

מס' בית

מיקוד

i.il

 24שעות ביממה

www.rishonlezion.mun

חוסכים טרחה וזמן  -נרשמים מהבית לגן
החל מיום ראשון ,ב'
בשבט התשע״ז29.01.2017 ,
ועד ליום שישי ,כ"א
בשבט התשע״ז17.02.2017 ,

מועדי הרישום

החינוך הקדם יסודי

גני הילדים
העירוניים
מידעון לשנת הלימודים תשע״ח
תאריכי הרישום לגני הילדים
חובה  /טרום חובה  /טרום טרום חובה
 29בינואר  17 -בפברואר 2017
ב׳-כ"א בשבט התשע"ז

חוסכים טרחה וזמן  -נרשמים מהבית לגן

|

www.rishonlezion.muni.il

|

 24שעות ביממה

מינהל החינוך ,האגף לחינוך קדם יסודי ,יחידת רישום ושיבוץ

