המחלקה לגננות

ל' שבט תשע"ח –יום המשפחה  |15/2/18עלון מס' 2
משולחנה של לילי פוקמונסקי:

רענון נהלים:

חגיגת פורים -הגננת עצמאית לקבוע ולהחליט באיזה יום
חברות יקרות,
מעורבות של הורים בנעשה במערכת החינוך יתחפשו ילדי הגן שלה.
התגברה בשנים האחרונות ,הרצון של הגננות ביום בו מתחפשים הילדים יסתיימו הלימודים בגן
לשמור על שמו הטוב של הגן וכן על פרטיות בשעה .12:00
הילד ,גורם לנו להתמודד בשקט בין כותלי יש לעדכן את ההורים מראש על קיצור יום הלימודים.
חנ"מ -בגנ"י לילדים עם לקויות בשכיחות נמוכה
הגן.
יתקיים יום לימודים מלא ( .גנים תקשורתיים ,מוגבלות
אנו נחשפים מידי יום במהלך עבודתנו
לתוצאות האווירה המתירה אלימות מילולית שיכלית על כל הרמות ,c.p ,נכויות פיזיות ,לקויות
חושים)
ופיזית כלפי הצוותים החינוכיים לא רק
בשאר המסגרות יסתיים יום הלימודים בשעה  12:00כפי
בבית הספר אלא כבר בגן הילדים ,הגננת
חווה אלימות מההורים ,מהילדים מהסייעת שנקבע בחינוך הרגיל.
_________________________________
ואף התעמרות מצד המפקחות .כמו בכל
מקרי האלימות ,אם לא נדבר ונספר זה לא  .1קידום בדרגה אינו תלוי הערכה!
 .2טופס הערכת הסייעת-יעשה ע"י גורם
ייפתר .בבקשה שתפו וספרו כדי שנוכל
מהרשות שמתפקידו לבקר ,לבדוק ולחתום על הטפסים.
להעביר לכם הנחיות ונגבה אתכם מול כל
הגורמים המטפלים ,וביחד נפעל למגר את  .3חל איסור גורף על פעילות מסחרית בגן ,הפצת
פרסומת מסחרית או נותני חסות.
הדינמיקה השלילית והפוגענית.
חשוב שלא יהיה מאוחר מדי ונימצא במקום  .4הזנה -הגננת אוטונומית בהחלטה האם לקיים הזנה
בגן או לא .אין לרשות או לפיקוח זכות להתערב בהחלטה.
בו מאשימים אותנו ללא יכולת להתגונן .
 .5על פי חוק אסור לעובד ציבור להתראיין באמצעי
זיכרו ,גם לנו יש זכויות לא רק לאחרים.
נשמח לשמוע תגובותיכן ,הצעותיכן ,הערות התקשורת .כל פנייה שכזו יש להפנות אל דובר משרד
החינוך.
והארות ,רעיונות ורצונות להתייחסות.
 .6ועדות שילוב והשמה הן ועדות סטטוטוריות כלומר:
שלכן ובשבילכן
מתקיימות לפי חוקי המדינה ,גננות אינן חברות בועדות
לילי פוקמונסקי
השמה.
חדשות חמות:
*גננת שנקלעה לבעיה חמורה ומורכבת אל מול סייעת  ,חשיבות רבה להשתתפות הגננת כאשת מקצוע בועדות
בתנאים הבאים:
עמדה על דעתה ולמרות קשיים ולחצים שהופעלו
א .אם הועדה מתקיימת ביום עבודה ,על הרשות לשלוח
מהמערכת העירונית כולל ועד העובדים  ,קיבלה הגננת
ממ' לגננת ,במידה ולא תמצא מחליפה לא תשתתף(.חל
תמיכה צמודה והנחיות ברורות ובכוחות משותפים
איסור מוחלט לאחד גנ"י כשאחת מאנשי הצוות לא נמצאת,
הצלחנו להוציא את הסייעת מהגן וממערכת החינוך
הורה מתנדב לא יחליף את הגננת.
בעיר בכלל.
ב .אם הועדה מתקיימת ביום חופשי (לא מוכר לשעות
•החופשה היא הטבה ייחודית לנו עובדי ההוראה ,אם
נוספות) ,לא תשתתף .נא עיינו בהנחיות באתר הסתדרות
אנחנו נענות לבקשה ועובדות איזה מסר אנו מעבירות? המורים.
אולי ההטבה לא באמת רלוונטית ואין בה ממש.
אולי אין צורך במנוחה ואוורור –בשנה הבאה כולנו

נעבוד ללא תמורה נוספת ואולי אפשר גם לקצר

חופשות נוספות?.

בטיפול:
גננות החינוך המיוחד -אנו פועלות להכנת
קובץ נהלים כתוב שיכלול את כל הנהלים,
זכויות ,מטלות ודרישות ,כדי שתהיה אחידות ואפשרות
לטיפול בבעיותיכן הייחודיות.
נושאים נוספים-בעלונים הבאים.

