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תכנית "ביה"ס וגני ילדים של החגים -חנוכה" תפעל בביה"ס בין התאריכים  4-10/12/2018סה"כ  5ימים( ,לא כולל ימי ו'),
לכיתות החט"צ וגני ילדים ,בין השעות  7:30-13:00ולתלמידי כיתות א׳ ,ב׳ ,ג׳ בין השעות .08:00-13:00
ההרשמה תהיה בין התאריכים .4-15/11/2018 :
ההרשמה באתר החברה העירונית .www.hironit.co.il
תשלום בהמחאה ו/או מזומן יש להגיע למוקד הרישום בכתובת :ז'בוטינסקי  16ראשל"צ.
פתיחת ביה"ס/כיתה /גן מותנה בגיוס כ"א מותאם ,במידה ולא ימצא כ"א מתאים ייתכן איחוד כיתות ו/או בתי ספר/
גנים ואף אי פתיחת "ביה"ס וגני ילדים של החגים" בין היתר ,בהתאם להוראות חוזר משרד החינוך עבור תכנית "מסגרות
חינוכיות בחופשות" גילאי ( 3-9גן  -כיתה ג') .במידה של מיעוט נרשמים הקייטנה תועבר לגנים סמוכים  /לשכונות
סמוכות  /לא ייפתח הגן.
יוער ויודגש ,כי בביצוע רישום "לבית הספר וגני הילדים של החגים" ו/או קבלת הודעה בדבר אישור רישום של החברה
העירונית אין בו כדי להוות אישור ו/או התחייבות של החברה העירונית להפעלת כיתה ו/או בית ספר /גן במסגרת "בית
הספר וגני הילדים של החגים" ו/או למנוע את העתקת מקום קיומה של הפעילות האמורה לבית ספר/מוסד אחר ו/או אי
פתיחת "בית הספר וגני ילדים של החגים" כלל.
תכנית שיפוצים בבתי ספר בחנוכה  -בתי הספר בהם יתבצעו שיפוצים יועתקו המסגרות החינוכיות לבתי הספר הסמוכים
בהתאם לאפשרויות והנחיות עיריית ראשון לציון ו/או החברה העירונית .
יובהר ,כי פתיחת כיתה /גן "בבית הספר וגני ילדים של החגים" או המשך הפעלתה מותנית בהרשמתם ובשהייתם בכיתה
של  28תלמידים לפחות ובגן  25ילדים לפחות .במקרה שנרשמו לכיתה/גן ב"בית הספר וגני הילדים של החגים" פחות
מ 28 -תלמידים בכיתה או פחות מ 25-ילדים בגן תהיה החברה העירונית רשאית לאחד כיתות /גנים ו/או להעבירם לבתי
ספר /גנים סמוכים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
למען הסר ספק ,יובהר ,כי במקרים בהם תועתק הפעילות לבית ספר אחר ו/או יאוחדו כיתות עם בתי ספר אחרים לא יהיה
בכך כדי ליצור זכאות חדשה לתלמיד להסעה בגין העברת התלמידים לבית ספר אחר.
ביטולים יתקבלו עד לתאריך  ,25.11.2018במקרה של ביטול השתתפות יחויב ההורה ב ₪ 30-דמי ביטול ,לאחר תאריך
זה לא יתקבלו דרישות לביטולים.
ביטול רישום יתבצע ע"י שליחת טופס ייעודי .במייל  moked@hironit.co.ilאו במוקד ההרשמה03-9499966 :
בימים א׳-ה׳ בשעות  8:00-17:00ובימי שני  .8:00-19:00לא תתקבלנה פניות בע"פ.
אי השתתפות ו/או היעדרות מביה"ס של החגים אינה משחררת את ההורה מתשלום מלא.
על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב המחאות חוזרות שלא כובדו.
ההגעה והאיסוף ממתחם ביה"ס הינו באחריות ההורים בלבד.
בגני הילדים הגעה ואיסוף ממתחם הקייטנה הינו באחריות ההורים ,אלא אם ביקשו אחרת מראש ובכתב בלבד.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של הילד אשר התנהגותו או מעשיו שלו או של הוריו יפריעו
למהלך התקין של הפעילות ו/או יסכנו את הילד או ילדים אחרים.
לחברה העירונית שמורה הזכות לבצע שינויים ו/או תוספות לתוכניות ו/או לפעילויות בבית הספר של החגים ,בין היתר,
בהתאם לנסיבות ולצרכים משתנים.

דאלי

תאריך________________ :

שם מלא של ההורה____________________ :
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