
 סקר מערכת החינוך באלון הגלילניתוח 

 . אנו מודים להורים שהקדישו מזמנם למילוי הסקר.  הורים 32 :משיבים

 לנתון מספרימכיוון שהיה קושי בזיהוי מוחלט על פי גן , ומכיוון שמספר ההורים המשיבים מכל גן היה שונה , לא ניתן להתייחס 

כן היה ניתן להסתמך על המענה לשאלות הכמותיות , כתמיכה בתשובות לשאלות המציין שביעות רצון מכל גן בנפרד. 

 על הייעוץ בניתוח הנתונים .   לליאור ברונרתודה רבה הפתוחות.  

 : במערכתלהורים הדברים החשובים ביותר מתוך הסקר עולה כי 

 יחס ושיח מכבד.  .1
 צוות יציב ואיכותי , מותאם גיל וגישה חינוכית.  .2
 בטיחות .  .3
 חום ואהבה .  .4
 תקשורת ושקיפות . .5

 :לשימור סוגיות מרכזיותמתוך הסקר עולות 

 .אהבה ואכפתיות מפגין לקראת הילדים, צוות חם וקשוב ,  הורים ציינו כי הצוות שמח -גננות מובילות מקצועיות .1

 .  חיבור לטבע ולקהילה .2

ומעודדת את הקשר ה הקהילתית כיחידה אחת התורמת לאוויר אשר פועלתמערכת  -קשר והמשכיות בין הגנים .3

 החברתי . 

 ההורים.  ם ועדת חינוך והן לשיתוף פעולה שלחשיבות הן לקיו - בנעשה בגן מעורבות הורים .4

 . , דלת פתוחה אצל המנהלתפיקוח צמוד -ניהול המערכת .5

 סוגיות מרכזיות לשיפור:מתוך הסקר עולות 

חיזוק מיומנויות תיווך ומתרכז ב מצוינות,לועידוד יציב, אשר זוכה להדרכה ו איכותי, צוות מקצועי גיוס -מקצועיות הצוות .1

 . צוות שמקנה ערכים , מעשיר ויצירתי . לילדים תוך דיבור מכבד ומותאם

"לא לראות את  ההורים בתהליכים בגןמעורבות שיתוף ו עדכון ההורים, -שוטפת עם ההורים על בסיס אמוןתקשורת  .2

 .ף להצלחה משותפת"ההורים כמכשול אלא כמנו

 שיפור חזות ועושר החצרות והגנים. -שיפור אחזקת הגנים .3

 .שובית ליצירת ייחודיות ואטרקטיביות יבניית גאוות יחידה י - שיפור הקשר עם הקהילה והישוב .4

 .מתקנים לא בטיחותיים ובחינת הפחתת שימוש בנייד בשעות העבודה,  -שיפור בטיחות הילדים .5

 .פעילות לפי תכנית עבודה מובנית ואיכותית  -שיפור צהרון כלנית .6

 אני מאמין ומה הלאה :

  ,וגורמים נוספים מהישוב,  , יועצת פדגוגיתמנהלת הגנים, ועדת חינוך, בסיוע של רכזת הקהילהמערכת החינוך בישוב

 .לאורך השנה נוספים שיעלוונושאים  בסקר על ידי ההורים שצוינויפעלו לשמר ולשפר, בהתאמה, את הנקודות 

 דגשים עיקרים לשנת תשע"ט:  
o .צוות מוביל ומשותף של הגננות המובילות  
o  .שיפור השיח הפתוח עם ההורים ושיתוף בנעשה בגנים 
o ונקיים ברעיונות ההורים לשיתוף נשמח - שימור ושיפור של הקשר של הגן עם הקהילה והטבע הסובבים אותו 

 .  הקרובה בתקופה חינוך בנושא הקהילה עם שיח מעגלי

 תרתום את ההורים לפעילות ותרומה בשנה הקרובה אנו שואפים כי לכל גן תהיה נציגות פעילה שתשקף את צרכי הגן ו

 משותפת.

  כמענה לסקר ומתוך צרכים שעלו השנה , תוביל השנה את גן כלנית גננת חדשה ושמה לירון . כמו כן , גן כלנית ישוב

סייעת צוות יציב ואיכותי . הבוגר . כל זאת על מנת להקנות לגן  שרוןעצה , ותצטרף לגן סייעת בשם להיות בניהול המו

 נוספת תהיה בגן מתחילת היום ועד סופו ותקנה המשכיות לאורך היום .

 כניות העבודה הן של המערכת כולה והן של וועדת חינוך וישותפו עם ההורים. בתחילת השנה יבנו ת 

  מאמינים שהגנים מחיים את הישוב ומאפשרים את , ווביישובנאנו רואים חשיבות עליונה בקיום מערכת גנים

  בין ההורים, הסבים והקהילה כולה.גם ומכאן  ,הקשר בין הילדים

 


