כ"ב אב ,תש"ע
2.8.10
רישום להסעות בתי הספר היסודיים והעל יסודיים
בשנה"ל תשע"א
א.

הרינו להודיעכם על תחילת ההרשמה להסעות אל בתי הספר היסודיים והעל יסודיים
לשנת הלימודים תשע"א.
השנה שיפרנו את מערך ההסעות לרווחת ההורים והתלמידים.
הסעות אל/מ בתי ספר היסודיים:
הסעות אלה מיועדות לתלמידי בי"ס חט"צ אלון ,חט"ב אלון ,בן גוריון ומורשת מנחם.
בשעות הבוקר ובשעות אחה"צ יפעלו הסעות סיבוביות )שאטל(.
תהיה אפשרות להרשם להסעה לכיוון אחד או לשני כיוונים עפ"י הצורך.
הסעות לבתי הספר התיכוניים הממלכתיים )חילוניים(:
הסעות אלה מיועדות אך ורק לתלמידים הלומדים על פי מיפוי משרד החינוך – רמת
גן וגבעתיים.
מערך ההסעות נקבע עפ"י מערכת השעות של התלמידים .לא ינתנו הסעות
פרטניות.
לתשומת לבכם!
ההסעות מטעם העירייה הינן הסעות מרוכזות :איסוף הילדים מג"ש לבתי הספר,
ופיזורם מבתי הספר לג"ש בסיום הלימודים.
מובהר בזאת ,שאין העירייה מתחייבת במסמך זה לבצע הסעות לשנה"ל הבאה
אלא אם יתבצע רישום של מינימום  40תלמידים לאותו קו הסעה.
נוהלי ההרשמה לכל התלמידים:
תאריכי ההרשמה:
א' – ה' בין השעות.12:30 – 08:00 :
ההרשמה תתבצע בימים:
ביום ד' בין השעות.18:00 – 16:00 :
בין התאריכים ) 26.8.10 – 8.8.10כ"ח באב – ט"ז באלול(.

1

המסמכים הדרושים להרשמה )ללא מסמכים אלו לא יתבצע רישום(:
תמונת פספורט עדכנית של התלמיד/ה.
.1
ת.ז .של שני ההורים לצורך אימות כתובת.
.2
התשלום:
עלות ההסעה המאורגנת מטעם העירייה הינה  ₪ 1,300לשנה.
אפשרויות תשלום 3 :תשלומים בהמחאות לתאריכים,15.10.10 ,1.9.10 :
.15.11.10
ביטול הרשמה:
ביטול הסעה מחייב הודעה בכתב ומסירת כרטיס הסעה למחלקת החינוך.
לא יתאפשר ביטול לאחר ה 31-בדצמבר .2010
ב.

תלמידי התיכוניים )לא היסודיים( שבמיפוי אשר יסעו לבתי הספר בתחבורה
ציבורית או באופן פרטי זכאים להחזרי נסיעות ממשרד החינוך.
ההחזרים המתקבלים ממשרד החינוך הינם  ₪ 4.75לכל יום לימודים )לא כולל
חופשות(.
סכום ההחזר יועבר לחשבון הבנק בסוף שנת הלימודים.
על מנת לקבל החזרים אלה יש להביא טופס אישור לימודים מבית הספר ,הכולל
פירוט ימי לימוד בכל חודש החתום על ידי בית הספר ,ולמלא טופס החזר נסיעות
במח' החינוך בעירייה .יש להגיש הטופס עד סוף חודש אפריל .2011

בברכת שנת לימודים פוריה
ודרך צלחה,
ד"ר חדוה הייזלר
מנהלת אגף החינוך
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