הה,
הה ההה"-ה
בתאריכים  02.07.2017-27.7.2017תתקיים קייטנה בגני הילדים ,בימים א' – ה' בין השעות .07:00 – 03:70
בישוב בו ירשמו וישלמו פחות מ 00 -ילדים לא תתקיים קייטנה ,במצב זה יוכלו ההורים להסיע את ילדיהם לגן
במושב שכן ויזכו להנחת ילד מוסע כמפורט בטבלה .ביישובים בהם שני גנים  -ייפתחו שני הגנים במידה ויירשמו
וישלמו לפחות  70תלמידים בסה"כ.
ומה בקייטנה?
בנוסף לפעילויות מהנות באחריות צוות הגן וגננות האשכול יתקיימו פעילויות העשרה בנושאים שונים עם מדריכים
מקצועיים ,כמו כן תתקיים הצגת תיאטרון בהיכל התרבות בנהרייה.
להלן פירוט עלויות:
תשלום ראשון

תשלום שני

תשלום נדרש לאחר
סבסוד המשרד
לפיתוח הנגב והגליל

עלות הקייטנה:

15.07.17

15.08.17

ילד בגן מהיישוב (עלות גביה ללא סבסוד)₪ 000 :

500

250

250

ילד מוסע מיישוב שכן (עלות גביה ללא סבסוד)₪ 300 :

400

200

200

* אורח (עם הצגת אישור על תשלום ביטוח תאונות אישיות לילד)

600

300

300

*מותנה באכלוס הגן עפ"י שיקול דעת של המח' לחינוך.
המועצה רואה עצמה מוסמכת להפסיק את השתתפותו של ילד אורח
בקייטנה במידה ויתגלה קושי בריאותי ,התנהגותי או כל קושי אחר שעלול
לשבש את פעילות הקייטנה( .עלות גביה ללא סבסוד)₪ 000 :

בגן בו מבקרים  2אחים ויותר ניתן לשלם ב 4 -תשלומים שווים .ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי בטלפון
 04 -0000070אצל רחל בן דוד ,בכל יום מהשעה  00.00עד השעה .04.00
על מנת שילדכם יוכלו להשתתף בקייטנת הקיץ יש למלא הטופס המצ"ב ולהעבירו לגן בצירוף התשלום
עד תאריך_._04.6.03
ילדים להורים שעדיין לא סיימו לשלם את חובם לשנת הלימודים תשע"ז יוכלו להשתתף בקייטנה
רק לאחר סילוק החוב .
בברכת קיץ מהנה
יעל סלנר
מנהלת גיל רך

לכבוד

המועצה האזורית "מעלה יוסף"
הרינו להודיעכם כי קראנו את החוזר הנ"ל ואנו מאשרים את כל הכתוב בו.
שם הגן___________ שם ההורה______________ שם הילד__________________
מצ"ב תשלום עבור קייטנת גנים תשע"ז:
מס' המחאות

מזומן
_____________ש"ח

_________

סכום המחאה _____________ .0ש"ח
_____________ .2ש"ח

סה"כ

_______________ש"ח

ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי בטלפון  04 -0000070אצל רחל בן -דוד או בטלפון  04-0000043אצל שמחה
לגריסי ,בכל יום מהשעה  00.00עד השעה .04.00

