
הנחיות להורה קייטנ/ית - 2022

קייטנות, צהרונים,
תכניות לימוד ואירועים

 הורים יקרים,
אנו שמחים ומברכים את ילדיכם על הצטרפותו ל"קסם של קייטנה - קייטנת גני הילדים".

שעות הקייטנה:

התכנסות בשעה: 07:30 סיום יום בשעה: 16:00

 היום הראשון לקייטנה:. 1
ביום הראשון, יכירו הקייטנים את תוכנית הקייטנה ואת הצוות שילווה אותם לאורך כל הקייטנה וכמובן את החברים החדשים 

 והישנים שלהם. הילדים יתגבשו וייהנו ממופעים וימי שיא, ארוחות והפעלות מדליקות.
הורים יקרים נבקשכם להקפיד לשלוח את הילדים עם ארוחת בוקר ובבקבוק מים בכל יום.

 שחרור קייטן בסיום כל יום: . 	
שחרור קייטן יהיה ע"י הורים ו/או מורשים שאושרו ע"י ההורה ו/או שההורה אישר שהילד חוזר לבד לביתו בטופס הרישום 

 בלבד! באם חבר/ה לוקחים את הקייטן מסרו פתק "אישור" לצוות הגן בלבד.
נבקשכם להקפיד על לוחות זמנים להגעה וכן באיסוף ילדכם בסיום היום.

 רישום ונוכחות יומית:. 3
 במידה וחניך יעדר מאחד מימי הקייטנה עליכם לעדכן מיד בהיוודע הדבר את צוות הגן –

אנא הקפידו על נוהל זה למען בטחון ילדיכם.

 במקרים מיוחדים בהם מבקש ההורה לשחרר קייטן לפני סיום שעת הקייטנה - שחרור הקייטן יבוצע ע"י צוות הגן בלבד!. 	
אנא הקפידו לא להגיע לפני שעת הפיזור ולא לקחת את ילדכם באופן עצמאי ללא הודעה למנהל/ת הקייטנה.

מידע נוסף על התנהלות הקייטנה:

הילדים יהיו בגני הילדים הקבועים שלהם.	 

 צוות הגן -	 
לכל גן מובילת גן וסייעת מתוך צוותי הגנים המוכרים, שעוברים השתלמיות מקצועיות ובטיחותיות לקראת קייטנת אוגוסט.

 בטיחות! צוות הקייטנה משקיע בכדי לתת לילדיכם את הבטוח והטוב ביותר, אנו פועלים עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל	 
של משרד החינוך ועפ"י נהלי בטיחות מחמירים ביותר.

 נבקשכם לידע את צוות הגן באם ילדכם נוטלים תרופות באופן קבוע )משאף, ריטלין וכו'(,	 
באם נושא זה לא צוין בטופס הצהרת בריאות נבקשכם לעדכן את צוות הגן ולהוסיף את הפרטים הנוספים. 

במהלך שעות פעילות הקייטנה 07:30-16:00, לא תהיה כניסת הורים או כל אדם אחר למתחם הקייטנה.	 

במהלך הקייטנה תסופק ארוחת צהריים והפתעות קרירות.	 

במהלך הקייטנה יהנו הילדים ממופעים, סדנאות והפעלות חיצוניות מהנות ומגוונות.	 
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