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 סייע/ת גן ילדים  – 7/21מכרז מס' 

 מועצה אזורית אלונה מכריזה על משרה פנוייה כדלקמן: 

 

 סייעת לגננת.  :אור המשרהית א.

 . 100% :המשרה היקף ב.

 מחלקת החינוך.  :היחידה .ג

 טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן וכן : תיאור התפקיד ד.

 בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך. 

 

 תחומי אחריות: ה.

 הכנת הגן לקראת יום הלימודים.  .1

 אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.  .2

 מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.  .3

 שמירה על ניקיון הגן וסביבתו. .4

 סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.  .5

 תמיכה בגנן/ת במימוש תוכנית העבודה של הגן.  .6

 דרה ובהעדר גננת מחליפה. החלפת הגננת בהיע .7

 

 :פירוט הביצועים והמשימות העיקריות .ו

 פתיחת שערי הגן וקבלת ילדי הגן והובלתם לפעילות המקדימה בגן.  .1

 הכנה של חומרי עבודה ולמידה, אביזרים לפעילות הפדגוגית המתוכננת וכדומה, בהנחיית הגננ/ת.  .2

 דים.רועים מיוחיסיוע לגנן/ת בהכנת הגן לקראת חגים וא .3

 ווידוא הצטיידות וביצוע רכש של ציוד ניקיון בתיאום עם מנהל הגן.  .4

 סגירת הגן ונעילת שעריו לאחר ווידוא הימצאות ילדים. .5

 תמיכה בילדים בעת הפעילות המוטורית בחצר על פי תכנית העבודה ובתיאום עם הגנן.  .6

 להנחיותיו. סיוע לגנן/ת בביצוע הפעילויות השונות עם הילדים בהתאם  .7

  רחיצה, הדרכה פרטנית של הילדים לעצמאות בתחום ההיגיינה האישית )החלפת בגדים, הלבשה, .8

 ( 'נטילת ידיים, סיוע ביישום תוכניות גמיה וכו

 של הילדים בעת הפעילות. םתיוהשגחה על כללי התנהלות נא .9

 הילדים בגן. השגחה על הסדר והארגון של הציוד והאביזרים בשעות השהות של  .10

 ביצוע עבודות סדר וניקיון בחדרי הגן, בחצר, בפינת החי ובמחסן.  .11

  שימור ותחזוקה של פינות ייחודיות בגן )צמחייה, גינה, פינת חי, פינת ליטוף, מרכזי למידה .12

 דינאמיים( וסיוע לגנן בארגון הסביבה החינוכית. 

 מבקרים מורשים.פתיחה וסגירה של השערים ווידוא כניסה לגן רק של   .13

 ווידוא פיזור הילדים בסוף היום בטרם סגירת הגן.  .14

 הגשת עזרה ראשונה או סיוע לגנן בהגשת עזרה ראשונה בעת הצורך.  .15
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קונים על פי  ימתן התראה למנהל הגן על כל ליקוי או תקלה מתגלה ברחבי הגן והזמנת שירותי ת .16

 צורך.

 של פעילויות מיוחדות בגן ומחוצה לו. סיוע למנהל הגן בהכנה ובהוצאה לפועל  .17

 פות הורים ובפעילות הגן מעבר לשעות הלימודים. יהשתתפות באס  .18

 קבלת הנחיות והדרכות מיחידת החינוך העירונית, בשיתוף מפקחת גנ"י והמדריכות בגן.  .19

 יצוע התוכנית הפדגוגית המתוכננת בהחלפת הגננת.ב .20

 ם בעת היעדרה.דיווח לגנן על ההתנהלות והאירועי .21

 

 : כפיפות .ז

 כפיפות מקצועית וארגונית למנהל הגן.  .1

 כפיפות מנהלתית למנהל חינוך ברשות.  .2

 

 : השכלה .ח

 שנות לימוד.  12. 1

 סיום קורס סייעת המאושר ע"י משרד החינוך, תוך שנתיים מיום תחילת המינוי.  .2

  

 ת המכרז מיועד לנשים וגברים כאחד. מועמדות/ים הרואות/ים עצמם כעונים/עונות על דרישו

 טפה התפקיד יגישו קורות חיים, תעודות הכשרה והמלצות למזכירות המועצה האזורית אלונה במע

 .  13:00בשעה  12.08.21. הגשת המועמדות עד ליום  anat@alona.org.ilסגורה או במייל  

 . 0(שלוחה  04-6288525/6לבירורים ניתן לפנות למזכירת המועצה ענת בטלפון: 

 

 אריה שרון 

 ראש המועצה 

 

 

 


