פר סבא עם הפנים לילדים
גני הילדים בכ
ובמבט לעתיד...
קצת מידע:
« מערכת החינוך לגיל הרך בכפר סבא מונה כיום  192גני ילדים מתוכם  121גני יול"א )יום לימודים ארוך( ,בהם
לומדים כ 5000 -ילדים .בגנים עובדות כ 600 -סייעות ו 200 -גננות.
בשנים האחרונות נפתחו  14גני ילדים חדשים 3 ,צהרונים לילדי החינוך המיוחד ובשנה הבאה צפויים להיפתח
 4גנים נוספים.
« מערכת החינוך עברה במהלך השנה החולפת רפורמה בכל הקשור למיסוד והסדרת תהליכי עבודה ,יצירת
רצף חינוכי מיטבי ושימוש בטכנולוגיות חדשניות.
« בגנים מתקיימת פעילות חינוכית מקצועית ,הנותנת מענה פדגוגי מקיף לכלל הילדים .בגני הילדים בכפר סבא
נעשה שימוש באמצעי לימוד מתקדמים ומתקיימים חוגי העשרה במגוון רחב של תחומי ידע.
« בימים אלה מקדם אגף החינוך תכנית אסטרטגית רחבת היקף ופורצת דרך בתחום החינוך .כחלק מהתוכנית
*
ניתנת התייחסות מקיפה לגני הילדים בעיר.
« כזכור ,בהמשך להחלטת משרד החינוך הצטרפה העירייה ל"בית הספר של החגים" במטרה להיטיב עם
ההורים .מהלך זה הצריך גיוס רב של עובדים וביצוע התאמות תוך זמן קצר וזאת לנוכח המחסור בכוח האדם
בשבוע שלפני החג .נתוני הרישום הגבוהים עד כה מצביעים על כך שכבר בחופשת הפסח הקרובה ישתתפו
כ 6,200 -ילדים ,אשר ייהנו מפעילות עשירה וחווייתית ,מתוכם כ 3,800 -בגני הילדים.
« ההשתלבות בתכנית "ניצנים" בגני הילדים נבחנת בימים אלו ע"י גורמי המקצוע בעירייה.

העצמה ופיתוח מקצועי של צוותי החינוך בגנים
•  3קורסים דו שנתיים מקצועיים ל 90 -סייעות מתקיימים במקביל ,ומתוכננים להיפתח קורסים נוספים.
כמו כן ,מתקיימים מפגשי למידה והכשרה לכל צוותי גני היול"א.
•  11גננות בכירות קיבלו הכשרה ממפקחות משרד החינוך ,ומשמשות כמנטוריות לגננות האחרות.
• פותח מערך תמריצים כספיים לצוותים החינוכיים לעידוד יציבות בעבודה ,הגברת המוטיבציה ,האחריות
וחיזוק הערבות ההדדית של צוות הגן.

שירות ותהליכים
מערכת הרישום לגנים שודרגה ועמדה לרשות ההורים  24שעות ביממה .בשנה זו בחרו  93%מההורים
לרשום את ילדיהם באמצעות המערכת הממוחשבת.
מערכת לזימון התורים הוכנסה לשימוש מחלקת גני הילדים כחלק מייעול השירות לתושב במטרה לחסוך
את זמן ההמתנה.
ייעול ההיבט התפעולי  -העיר חולקה ל 3 -אזורים ,אשר מנוהלים על ידי מנהלי אזורים ,הנמצאים
בקשר ישיר עם צוות הגן .אלה נמצאים בשטח החל משעות הבוקר המוקדמות במטרה לתת מענה יעיל ,זמין
ומיידי לנושאים תפעוליים וחינוכיים שעולים מצוותי החינוך בגנים.
הוקצה איש צוות ייעודי במטרה לתכלל את שיבוץ אנשי הצוות החינוכי בגנים.
כמו כן ,שודרג המוקד הטלפוני לאנשי החינוך ,שמסייע במציאת חלופות בזמן אמת לנושאים רבים ומגוונים.
תוגבר מערך התחזוקה והבטיחות של גני הילדים וזאת במטרה לשפר את המענה הניתן לטיפול בתקלות
ובליקויי בטיחות.
פיילוט גני היול"א מתקיים השנה ,לראשונה ,ב 37 -גני ילדים ומוגדר כמוצלח ע"י גורמים מקצועיים
אובייקטיבים ,הצוותים החינוכיים והורים רבים .אחת מהצלחותיו הבולטות היא מתן פתרון למצוקת כוח
האדם שנמצאה בקרב אנשי הצוות ,נושא שהשפיע על התפקודי והרצף החינוכי בגני הילדים .כמו כן ,מתקיים
ליווי פדגוגי של אנשי מקצוע ונבנתה תכנית לימודים עשירה ,חווייתית ומגוונת.
*
עם הכניסה לפיילוט נקבעו שעות חפיפה מסודרות בין צוותי הבוקר לצוותי הצהריים ,ובהן נמצאים בגן 4
אנשי צוות בשעת הצהריים .חשוב לציין כי נחיצות אנשי הצוות הרבה תיבחן על ידינו במסגרת הפיילוט.

קייטנות בחופשת הקיץ .בחודש יולי תתקיים הקייטנה במתכונת מלאה .קייטנת אוגוסט תפעל במתכונת
שהיתה נהוגה בשנים הקודמות .יש לציין כי העירייה והחברה לתרבות הפנאי מחוייבות לאפשר לעובדיהם
חופשה וזמן התארגנות לשנת הלימודים הבאה ,על כן פרסמה העירייה "קול קורא" הן לגננות והן למפעילים
פרטיים להפעלת הקייטנות בחודש אוגוסט.

