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אין אישור זה מהווה אסמכתא לשיבוץ סופי בגן! בחודש
אוגוסט ישלח מכתב להורים שיהווה אישור כניסה לגן.

 .1למסור מידע בעת הרישום אודות בני/בתי ,כגון :בעיות מוטוריות,
קשב ,התנהגות ,ריגשיות ,אבחונים שעבר/ה וטיפולים שונים .ידוע לי כי
הנהלת "מ.ה.ה - .פ“ת  -אחדות" אינה מתחיבת לקבל ילדים שאין
באפשרותה לתת להם מענה לצרכיהם כנ"ל.

.

מצב משפחתי

טלפון נוסף

 .2לשתף פעולה כפי שידרש ממני במקרה ותתגלנה ח"ו בעיות כלשהן
במהלך שנת הלימודים ,הדורשות עירוב גורמים מקצועיים .ללא שיתוף
פעולה מצידי ,לא תוכל רשת "מ.ה.ה - .פ“ת  -אחדות" לשאת באחריות,
ולא תאפשר את המשך לימודי בני/בתי בגן.
 .3לשלם ל"מ.ה.ה - .פ“ת  -אחדות" עבור שרותים נלווים שידרשו ,כגון:
הזנה ,הסעה ,צהרונית ,מלמד ,מורה לקריאה.
 .4לשלם לגננת עבור חוגים ,גן מוזיקלי ,גן מדעי ,סל תרבות וכו' .
 .5לשלם תעריף של שכ"ל לחודש מלא ) (₪ 840במקרה של ביטול
הרישום לאחר חודש יולי.
 .6להודיע למשרד על עזיבה או ביטול שרות לפי הכללים שלהלן
ולשלם בהתאם :הודעה עד ל 20לחודש ,יגבה תשלום עד סוף
החודש .הודעה מה 21-ועד סוף החודש ,יגבה תשלום עבור חצי
מהחודש הבא .ניתן להשתתף בשרות עד תום מועד התשלום.
 .7לשלם שכ“ל חודשי מלא במידה ותאריך הלידה של בני/ביתי הינו
מתחת לשנתון משה“ח.
 .8להוציא את בני/ביתי בדיוק בשעת סיום הגן/הצהרון .בגין איחור
יוטל קנס כספי שישולם לידי הגננת/הסייעת שנשארה עם הילד.
ידוע לי כי :ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותם
של הילדים ,אשר ימצאו כלא מתאימים למסגרת ו/או לשרותים
הנלווים מסיבה משמעתית ,בריאותית וכו‘ ,וזאת ע“י מתן הודעה
מוקדמת של  14יום .במקרה כזה תופסק גביית התשלומים בהתאם.
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