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,גננת יקרה  

גננת }להורים ולצוות הגן , מלווה בחששות ובלבטים לילדים, פתיחת שנת לימודים היא מאורע מרגש

.{וסייעת  

חשוב שביום הראשון של שנת הלימודים יהיו הגן והגננת , כדי להקל על כל הנוגעים בדבר

 .ערוכים לקבלת הילדים והוריהם

י הוראות האגף הקדם יסודי במשרד החינוך על מנהלת הגן לנקוט מהלכים מקדימים "עפ

 (מדריך לניהול גן הילדים-כדאי לדעת :מתוך) הלימודיםלפתיחת שנת 

לשם קבלת תדרוך על נוהלי העבודה ותחומי האחריות , יצירת קשר עם רכזת הגנים. 1

 :המקובלים במקום

  קבלת מפתחות הגן 

  קבלת רשימת ילדי הגן מהרשות 

  ארגון חומרי העבודה והניקיון 

 .מפגש מוקדם עם סייעת הגן לתאום נוהל העבודה בגן. 2

המורה , הסייעת המשלימה, הגננת המשלימה: התוודעות עם המערך המסייע בגן. 3

 'ח וכד"גננת שי, למוזיקה

 .יצירת קשר עם המועצה הדתית ברשות המקומית המספקת צרכים הקשורים לחינוך דתי . 4

 :ארגון הסביבה החינוכית . 5

  בדיקת בטיחות המבנה ותקינותו. 

  רי פעילות וחלוקת שטח הגןתכנון אזו. 

  אזורי המשחק והיצירה בגן ובחצר-ארגון אזורי הפעילות 

 בדיקת הציוד הקבוע ותקינותו. 

 קניות לגן, חידוש ציוד מתכלה 

  (רחצה וכדומה, צביעה)דאגה לרענון אבזרים 

 יצירת תנאים נאותים לפעילות. 

  הודעה לבעלות על ציוד חסר או ציוד שאינו תקין 

  מתלה , מקום לבקבוקי מים, הכנת מקומות אישיים לחפצי הילדים כמו מגירות אישיות

 'לתיקים וכו
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  בדיקת מזוזות 

 :מתן גוון חגיגי לגן. 6

  קישוט הגן והלוחות 

  סמל לדש , הרב/ ברכה הרשות, רשימה שמית) הכנות למפגש ראשון עם הילדים

 .(כיבוד,הבגד

 הכנת לוח ההורים. 7

 הכנת מפגש ראשון עם ההורים. 8

 .איסוף מידע רלוונטי על הילד והמשפחה, הכנת טפסים להחתמת הורים. 9

כ הן "נקראות הגננות גם ליום היערכות לפתיחת שנת הלימודים ובסה, ןבנוסף להיערכות המרובה בג

הגננות אינן זוכות לתמורה עבור  .טרם פתיחת השנה לפחות ימים 11נדרשות לעבודה מרובה של 

בעוד שבפועל בתקופה זו הגננת אמורה להיות בחופשה )שהם למעשה ימי עבודה , ימים אלה

 (.שנתית

של מנהלת הגן כהיערכות לשנת הלימודים  עבודה בעשרה ימי הכרה רשדו" ארגון גננות מחנכות"

יוכלו מנהלות הגן  או לחילופין, כך שהגננת תקבל שכר עבור ימים אלה, (היערכות פיזית ופדגוגית)

, שמחות,אירועים לצורכי לאורך השנה שאותם תוכלנה לנצל, ימי חופשה במקום ימים אלה 11לקבל 

 .עוד חפיפה עם הגננת המשלימה

קורא לך לענות על שאלת הסקר " ארגון גננות מחנכות"

זכותנו לקבלת תשלום עבור ימי  בעניין ולהשמיע את דעתך ,/http://www.gananot.org.ilבאתר

 .עבודה אלה

מבטיח לייצג את דעת הרוב נאמנה ולהשתמש בכל הכלים המשפטיים  ארגון הגננות

אם לא תיענה  ,העומדים לרשותו על מנת להשיג תוצאה הולמת עבור ציבור הגננות והארגוניים

 .דרישתנו

 אנא עני על שאלת הסקר והפיצי לחברותיך הגננות
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