מינהל החינוך

ככה תבחרו את הגן
המתאים ביותר לילדכם
מה חשוב לבדוק כשבוחרים גן?
דגשים לבחירת גן לגיל לידה  -שלוש
הורים יקרים,
בחירת המסגרת החינוכית המתאימה עבור ילדיכם היא החלטה
מורכבת ,הגוררת חששות והתרגשויות .לכן קיבצנו עבורכם מספר
קווים מנחים לסיוע בקבלת ההחלטה.
זכרו כי לכל ילד יש את הגן המועדף עבורו .בחרו את המסגרת
הטובה ביותר המתאימה לצרכים ולאופי הייחודי של הילד שלכם.

אז מה חשוב לבדוק?
בטיחות
• לבדוק שכל הארונות והכונניות מקובעים
לקיר ואין סכנה שמשהו ייפול
• הגן מחובר למוקד – לחצן מצוקה כלשהו
• הכשרה של עזרה ראשונה (לבקש תעודה)
 +תיק עזרה ראשונה
• מרפסות מדרגות חלונות  -מינימום גובה
של מטר וחצי שלא מאפשר נפילה מגובה.
• חסימה לאזורים שלא רוצים שהילדים
יתקרבו אליהם  -באמצעות גדר ,שאינם
יכולים לפתוח
• לבדוק האם יש מטף
• לבדוק שאין דברים חדים ,דברים מזכוכית
שיכולים להתנפץ או ליפול מגובה  -האם
יש כיסוי לפינות חדות
• חומרי ניקוי לא נגישים
• האם המטבח סגור לגישת ילדים
• האם יש מרצפות מתנדנדות
• האם הכניסה והיציאה מאובטחות למניעת
יציאת ילדים באופן עצמאי

מבנה וארגון של הגן
• האם הגן מסודר
• האם המרחב נעים ונוח
• האם יש חצר מוצלת ומתוחזקת
• האם הציוד מתאים לגיל הילדים
ומה מצבו?
• לבדוק כי התכנים מתאימים לגיל הילדים.
• האם יש בגן מזגנים/ציוד חימום בטיחותי
בחורף?
איכות צוות הגן
מי מאנשי הצוות מוסמך לתת מידע להורים
מה הרקע ,השכלה ,ניסיון .האם עוברים
השתלמויות במהלך השנה

היגיינה
• תזונה  -מאיפה מגיע האוכל ,האם
מבשלים במקום או מזמינים מבחוץ
• היגיינה  -ניקיון הסביבה ,סביבה
מאורגנת ומסודרת
• הפרדה של עמדת ההחתלה ומשטחי
ההחתלה .שטיפת ידיים
• לא שולחים ילדים עם חום לגן
• מרחבי שינה  -מותאמים לגיל הילד,
פינת שינה מופרדת

תקינה של כוח אדם
יחס מספרי בין ילדי הגן לצוות
תינוקות
שכבה
 15-3חודשים
גיל
מס' ילדים מקסימלי 15
1:6
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צעירים (פעוטות)
 24-16חודשים
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פעוטות
 36-25חודשים
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