תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית
שם המחלקה :גנים ומעונות
מס

סעיף
תקציבי

תב"ר חידוש
מבנים
1
במשרד
החינוך

מטרה

יעד (מתוך פירוט
היעדים)

שם המשימה

תיאור המשימה

גורם
אחראי

רמת שירות
גבוהה תושב
כלקוח /שנת
בטיחות

מועצה המבטיחה
סביבה לימודית חמה,
תומכת ובטוחה

שיפוץ חצרות
גני הילדים

ביצוע סקר בקרב הגננות לגבי
הצרכים בחצרות גני הילדים,
הכנת תוכנית לכל גן עפ"י צרכיו
תוך שימת דגש על בטיחות
הילדים ,הרחקת מפגעי בטיחות
וביצוע שיפוץ חידוש חצרות גני
הילדים

אירית

עד היום נרכשו  7מדיחי כלים
רכישת מדיחי
לגני הילדים .המשימה הינה
מועצה המבטיחה
כלים לכלל גני השלמת רכישת המדיחים לכלל
גני הילדים .שימוש בכלים רב
הילדים
קיימות שמירה על
ערכי הטבע והסביבה במסגרת "גנים פעמיים ,שימוש בחומרי יצירה מן
הטבע ,הטמעת נושא הקיימות
ירוקים"
בגני הילדים

אירית

סביבת חיים
ועבודה
 2גנים חומרים
מטופחת ונקיה

3

חוסן

פיתוח והעשרת
ההון האנושי

מועצה המאפשרת
התפתחות וצמיחה
אישית ,העשרת
תפקידים והרחבתם

תיאום מול מחלקת רווחה
השתלמות
"חוסן" וקביעת מועדי
סייעות -
ההשתלמות ,בחירת מרצה
בנושא תקשורת
ובניית תוכנית.

נציג אחד בכל ועד הורים בכל
יצירת קבוצת גן ילדים יתנדב לייצג את גנו
בהנהגת הורים מועצתית
הורים מובילה
חיזוק תחושת השייכות
שתוקם .ההנהגה זו תהווה
לגני הילדים
 4גנים חומרים מיתוג המועצה
וגאוות היחידה
שותף אמיתי להחלטות
"מובילים
בסוגיות השונות העולות מעת
בגנים"
לעת בגני הילדים.

אירית

אירית

בתיאום
עם
גזבר
המועצה
מנהל
מחלקת
חינוך

מנהל
מחלקת
חינוך ,
גזבר

שפ"ח

מחלקת
חינוך

לו"ז
התחלה

סיום

ינואר  - 2017דצמבר
2017

ינו17-

יונ17-

ינוא101
7

יוני2017

ספט17-

משאבים

תקציב
(בתאום
עם

₪ 50,000
לכל גן

תקציב

15,000

שפ"ח

?#NAME

15,000

מדדים
ביצוע

תוצאה מצופה

הכנת שאלון לביצוע סקר.מיפוי
צרכים .בניית תוכנית לשיפוץ
חצרות הגנים(בוצע ב)2016
בקרה ומעקב.

סביבת למידה
מזמינה ונעימה

קבלת הצעות מחיר .רכישה
התקנה ושימוש שוטף.

עד סוף שנה יכנסו
עוד  10גנים לפרויקט
וישתמשו במדיחי
כלים תוך שימת דגש
על שימוש מינימלי
בכלים חד"פ ושימוש
בחומרים מן הטבע

הכשרת סייעות גני המועצה
בנושא תקשורת בין-אישית

השתתפות של 90%
מהסייעות

קיום מפגשים חודשיים עם
הנהגת ההורים "מובילים
בגנים" ולקיחת החלטות
מערכתיות בענייני הגנים
במועצה.

הורים שותפים
ופעילים בנושאי גני
המועצה.

