גבעת שמואל

מידע וסדרי רישום

לכיתות א'
בגבעת שמואל
לשנת הלימודים תשע״ט
w w w . g i v a t - s h m u e l . m u n i . i l

טבת תשע"ח
ינואר 2018

הורים וילדים יקרים,
שנת הלימודים הנוכחית בעיצומה ואנו מצויים בתנופת עשייה של תהליכים
חברתיים וחינוכיים מהגן ועד החינוך העל-יסודי.
בימים אלה נפתח הרישום לשנת הלימודים תשע"ט לגני הילדים העירוניים
ולכיתות א'.
אנו בעירייה ממשיכים להשקיע את מירב ומיטב המשאבים במערכת החינוך
העירונית ומברכים אתכם המצטרפים.
לאורך השנים האחרונות משקיע אגף החינוך משאבים חסרי תקדים הן
בתכניות ופרוייקטים פדגוגיים והן בחידוש המרחב הפיסי של מוסדות
החינוך בעיר.
בשנה החולפת זכינו לחנוך את התיכון הממלכתי הראשון בעיר ובכך לקדם
רצף חינוכי ,כאן אצלנו בבית ,לכל תלמידי העיר.
בשנה האחרונה פעלה העירייה לאימוץ תכנית יום לימודים ארוך (תכנית
ניצנים) לשכבות א'-ג' ,כל זאת במטרה לסייע להתמודדות עם יוקר המחייה,
לאפשר ליותר תושבים וילדים ליהנות מהשירות וכן לקדם את ההישגים
הלימודיים של כל תלמיד ותלמידה.
תודה לכם  -ההורים השותפים לנו להמשך קידום מערכת החינוך בעיר
גבעת שמואל ,ואיחולי שנת לימודים פורייה ומוצלחת לתלמידינו הנוכחיים
ולאלה הנכנסים השנה לראשונה למערכת החינוך העירונית.
בברכה,

אתי דהן

מנהלת אגף החינוך
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הנחיות רישום לילדי כיתות א' בעיר
תלמידים אשר למדו בשנת הלימודים תשע"ח במסגרת גני החובה ,בחטיבות הצעירות,
בבתי הספר השונים בעיר ,יעלו באופן אוטומטי לכיתה א' באותו בית הספר ,ללא צורך
ברישום.
תלמידים אשר למדו בגני חובה מחוץ לחטיבות הצעירות:
בוגרי גן חצב וגן רקפת יוכלו להירשם במזכירות בית ספר "יגאל אלון".
בוגרי גן אורנים וגן רימונים יוכלו להירשם ,במזכירות בתי הספר "בן גוריון".
מזכירויות בתי ספר "יגאל אלון" ו"בן גוריון" יהיו פתוחות לרישום החל מיום רביעי
א' בשבט תשע"ח ( 17בינואר  )2018ועד יום שלישי כ"א בשבט תשע"ח
( 6בפברואר  ,)2018בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00
הורים לתלמידים חדשים יגיעו לעירייה לצורך קבלת הפניה לרישום לבתי הספר בעיר,
יצטיידו במסמכים הבאים:
תעודת זהות של ההורה הרושם
ביטול רישום מהרשות אותה עוזבים
חוזה שכירות או רכישה
צ'ק ביטחון במידה ועדיין מתגוררים בישוב אחר
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