אגף החינוך
מחלקת גני הילדים

כתב התחייבות בלתי חוזר למסגרת יום חינוך ארוך
בגני הילדים לשנת הלימודים התשע"ה

שם משפחה

שם ההורה

טל' בית  /עבודה

פרטי הילד

פרטי ההורים

הנני מצהיר כי:
1.1פניתי לעיריית נס-ציונה לשבץ את בני /בתי למסגרות יום חינוך ארוך בשעות  14:00-17:00חמישה ימים בשבוע ,במשך  10חודשים.
		
החל מ 27.8.14 -עד לחודש יוני (כולל) .ידוע לי כי במסגרת יום חינוך ארוך לא תופעל בערבי חגים ובימי ו' ,בחופשות משרד החינוך,
יום ארוך יופעל עפ"י לוח חופשות מתוכנן (לוח חופשות ישלח להורים הנרשמים).
		
2.2ידוע לי כי שיבוץ בני/בתי למסגרת יום חינוך ארוך בתשלום נוסף ,מעבר לתשלום שכר הלימוד הנגבה בגני טרום חובה והינו
בסכום של  ₪ 1,010לחודש (להלן":התשלום הנוסף") העירייה תהא רשאית לדרוש ממני תוספת לשכר הלימוד בהתאם לשיעורים שייקבעו
על ידי הרשות המקומית במשך שנת הלימודים התשע"ה.
3.3הנני נותן את הסכמתי לחיוב התשלום הנוסף באמצעות הוראת הקבע עליה חתמתי במעמד הרישום.
4.4ידוע לי במקרה של אי כיבוד הוראת הקבע ו/או אי חידושה תוך  7ימים ,תופסק השתתפות בני/בתי במסגרת יום חינוך ארוך והעירייה תהא
רשאית להעביר את בני/בתי לגן אחר הפועל במתכונת רגילה שעות .07:30-14:00
5.5במידה ואבטל השתתפות בני/בתי ביום חינוך ארוך לאחר  27/8/15ינוכה לי תשלום של חודש נוסף ,מעבר לשהיית בני/בתי במסגרת יום
חינוך ארוך.
6.6א .ידוע לי שלא יהיו החזרי תשלום בגין היעדרות בני/בתי מכל סיבה שהיא.
ב .במקרה שבני/בתי יפסיקו לבקר במסגרת יום חינוך ארוך מסיבה כל שהיא ,תוך שנת הלימודים אשלם חודש לימודים נוסף.
ג .במידה ואבטל השתתפות בני/בתי ביום חינוך ארוך לאחר  31.3.15אשלם את מלוא שכר הלימוד השנתי.
ד .מועד הפסקת הלימודים לצורך סעיפים ב' ו-ג' יחשב ,היום בו הודעתי בכתב על הפסקת הלימודים במשרדי מחלקת גני הילדים בצירוף
אישור בכתב של הגננת.
7.7לפיכך הנני מתחייב/ת בהתחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת כדלקמן:
א .לשלם סך של  ₪ 1,010כל חודש למשך  10חודשים החל מיום  27/8/14באמצעות הוראת הקבע שנמסרה במועד הרישום לגני הילדים.
ב .אני מתחייב/ת לכבד את הוראת הקבע ובמקרה של ביטולה או אי כיבודה בבנק ,לחתום תוך  7ימים ממועד ביטולה על הוראת קבע חדשה
בהתאם לאמור בסעיף א' .לעיל ולהעבירה מיידית למח' גני הילדים.
ג .במידה וחשבון הבנק שלי שונה ,אחתום על הוראת קבע חדשה ,ואמסור אותה מיידית למחלקת גני ילדים.
ד .כן מתחייב/ת אני להוציא את בני/בתי מהגן במסגרת יום לימודים ארוך ,עד לשעה  17:00מידי ים ביומו וידוע לי כי לאחר שעה זו לא יהיה הגן
אחראי לבני/בתי.
8.8ידוע לי שקיום מסגרת יום לימודים ארוך הינו שרות שניתן על ידי העירייה בלא שתהא חייבת לתיתו.
9.9הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שאין בקבלת כתב התחייבות זה בעירייה הסכמה ו/או אישור העירייה לקבל את בני/בתי למסגרת יום לימודים ארוך
לשנת תשע"ה וכי העירייה תהיה רשאית להפסיק את השתתפות בני/בתי במסגרת יום לימודים ארוך במידה ותמצא כי אינו
מתאים למסגרת זו .כמו כן תהא העירייה רשאית לקבוע ,לפי שקול דעתה ,את גן הילדים בו יבקר בני/בתי בשנת הלימודים תשע"ה.
1010תנאי רישום ,סילוק חובות בעירייה.
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