המחלקה לגננות

אדר א' תשע"ט  ,מרץ  |2019עלון מס' 6
משולחנה של שרה דורות:

חברות יקרות,
"סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר"/...
לאה נאור.
נפרדים בברכה מלילי ,הראויה לתואר
"אם הגננות" ,אשר מילאה במשך שנים ארוכות
שורה מגוונת של תפקידים מרכזיים וחשובים.
בכל דרך ידעה לשלב את עולם הילדים ,הגנים
והגננות ,למענם פעלה במסירות ,באחריות,
ובאהבה גדולה.
אפשר ומותר לחרוג מ"שדה החינוך" והעשייה
הציבורית לשדות ירוקים שמעבר לאופק ולשוטט
בהם להנאתך.
ברצוני להודות לך על התמיכה והאמון שהבעת בי.
זה הזמן להביט קדימה באומץ ולצעוד אל מחר
אחר ,זו תקופה של המשך בניית קשר חם ביני
לביניכן גננות ונציגות בסניפים.
יחד נצעיד את המחלקה לגננות קדימה בגאון,
לקראת הישגים גדולים ,שיפור וקידום מעמדכן
ותנאי עבודתכן.
עבודתי כמנהלת המחלקה לגננות החלה זה עתה,
אך היא המשך ישיר לפועלי במחלקה בחמש
השנים האחרונות ,והמשך ישיר ל 30 -שנות
עבודתי כגננת מן השורה.
אסיים בדבריו של שמעון פרס ז"ל:
" הסתכל קדימה באמונה ולצדדים באהבה".
שלכן
שרה דורות.

חדשות חמות:

ריענון נהלים:
*חגיגות פורים -הלימודים בגן ביום חגיגות פורים
יסתיימו בשעה .12:00
הנחייה זו בתוקף גם לגני החינוך המיוחד שעובדים
בדר"כ עד .14:00
רק בגני הילדים עם לקויות מורכבות יתקיים יום לימודים
מלא.
אין לחייב או לקבוע לגננת בישוב יום אחיד לחגיגות
פורים ,הגננת אוטונומית לחגוג במועד המתאים לה,
יש ליידע את ההורים.
* מועד הגשת בקשות -עד 31/3/19
 בקשת חל"ת מלא/חלקי. חל"ת לצורך יציאה לשבתון. הודעה על חזרה לעבודה אחרי חל"ת. בקשת העברה ממחוז למחוז או בתוך המחוז-יש למלא טופס מקוון במהלך חודש מרץ.
לרוב מתקבלת תשובה על אישור העברה מסוייגת ,
לגננת נשמרת הזכות לשנות דעתה עד .5/8/19
* השתתפות הגננות בוועדות שילוב והשמה-
 גננות אינן חברות בוועדות השמה. יש חשיבות רבה להשתתפות הגננת כאשתמקצוע בוועדות שילוב בתנאים הבאים:
 1קיום וועדה במהלך יום העבודה -על הרשות
לשלוח מ"מ .במידה ולא תהיה מחליפה ,הגננת
לא תוכל להשתתף בוועדה.
 .2אם וועדת שילוב מתקיימת ביום החופשי של
הגננת ,הגננת לא תשתתף (שעות אלה
אינן מוכרות כשעות נוספות).
במקרים בהם הגננת נעדרת מהוועדה ,עליה להעביר
,
בכתב למפקחת הגן ,לפני קיום הוועדה ,תיאור תפקוד
הילד ותהליכי התערבות שקיימה עד נקודת זמן זו.
* בית הספר של החגים-
להזכירכן ,אין עליכן כל חובה לקחת חלק ולהשתתף
בתכנית .אין זה מתפקידכן לגייס כח אדם להפעלת הגנים.
הרשות המקומית היא הגורם המפעיל וחובה עליה לבצע
את הנדרש.

* רפורמת החינוך המיוחד -כידוע לכן בימים אלה משרד
החינוך מפעיל את רפורמת החינוך המיוחד במחוז צפון
וחיפה כפיילוט.
עמדת הסתדרות המורים היא כי הנהגת הרפורמה תסב
נזק בלתי הפיך למערכת החינוך בכלל ולגיל הרך בפרט.
הנחינו את הגננות למלא רק טפסי הפנייה מוכרים ולא
טפסים ואישורים חדשים.
בטיפול:
* תכנית בריאות השן -הסתדרות המורים מברכת על
 המאבק בגזלהתכנית אך מתנגדת למעורבות פיזית בצחצוח שיניים
על ידי צוות הגן.

ימי המחלה.

