כ"ד חשוון תשע"ח
 13נובמבר 2017

דרוש/ה – סייע/ת בגן ילדים
תואר המשרה -סייע/ת בגן ילדים
דרגה –  4-7בדירוג המינהלי.
היקף המשרה 100% -משרה
תיאור התפקיד -
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן וכן בכפוף
לתכנית
העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
תחומי אחריות:
• הכנת הגן לקראת יום לימודים וסגירתו בסיום:
• אחריות על תחום הזנת הילדים בגן:
• מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה על ניקיונם ורווחתם:
• שמירה על ניקיון הגן וסביבתו:
• סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן:
• תמיכה בגנן במימוש תוכנית העבודה של הגן:
• החלפת הגנן בהיעדרו ובהיעדרות גנן מחליף (במקרים חריגים בלבד):
תנאי סף:
השכלה:
 12שנות לימוד
קורסים והכשרות מקצועיות:
בעל/ת תעודת קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך.
מועמד/ת אשר יתקבל/תתקבל יחויב/תחויב לעבור קורס עזרה ראשונה עפ"י הנחיות משרד
החינוך.
רישום פלילי:
היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין ,תשס"א.2001 -

הגבלת כשירות:
לפי סעיף  16לחוק פיקוח על בתי ספר ,תשכ"ט:1161 -
 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו איןהעובד ראוי לשמש עובד חינוך.
 הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.כישורים אישיים:
ערנות ודריכות ,יכולת ארגון ותכנון ,סמכותיות ,סדר וניקיון.
כפיפות:
כפיפות מקצועית וארגונית  -למנהל/ת הגן.
כפיפות מנהלתית – מנהלת אגף חינוך/מנהלת מח' גנ"י ברשות.
מועד פרסום המודעה23.10.2017 :
טפסים להגשת הבקשות ניתן להשיג במשרד לשכת מנכ"ל הרשות המקומית בכתובת:
רח' פינס  4גדרה.
את הטפסים לרבות שאלון בכתב בצרוף מסמכי השכלה ,ניסיון ומסמכים רפואיים בדבר
כשירות לשרת במשרה הנדונה יש להגיש עד ליום  26.11.2017בשעה  12.00בצהריים בלשכת
מנכ"ל המועצה ,קומה ב'.
מנהלה -אשת הקשר לעניין משרה זו -חנה טסלר טלפון.08-8593550 -
את הבקשה יש להגיש ב 5-עותקים.

בכבוד רב,
ליאור מדהלה
מנכ"ל המועצה

העתק:
יהוידע פרחי ,יו"ר ועד העובדים.

