לעיריית קריית מוצקין
מחלקת גני ילדים ,אגף החינוך
דרושים/ות
סייעות/סייעים בגן ילדים
תיאור התפקיד:
ייעוד:
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית הגננת וכן בכפוף לתכנית העבודה של
הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
תחומי אחריות:
הכנת הגן לקראת יום לימודים.
.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 תכנית העבודה של הגן.
.6
החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה.
.7
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות ,הנגזרים מתחומי האחריות:
הכנת הגן לקראת יום לימודים וסגירתו בסיום.
.1
פתיחת שערי הגן וקבלת ילדי הגן והובלתם לפעילות המקדימה בגן.
א.
הכנה של חומרי עבודה ולמידה ,אביזרים לפעילות הפדגוגית מתוכננת וכדומה,
ב.
בהנחיית הגנן/ת.
סיוע לגנן/ת בהכנת הגן לקראת חגים ואירועים מיוחדים.
ג.
ווידוא הצטיידות וביצוע רכש של ציוד ניקיון בתיאום עם הגננ/ת.
ד.
.2

מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה על ניקיונם ורווחתם.
סיוע לגנן/ת בביצוע הפעילויות השונות עם הילדים בהתאם להנחיותיו.
א.
הדרכה פרטנית של הילדים לעצמאות בתחום ההיגיינה האישית )החלפת בגדים,
ב.
הלבשה ,רחיצה ,נטילת ידיים ,סיוע ביישום תכניות גמילה וכו'(.

.3

שמירה על ניקיון הגן וסביבתו
השגחה על הסדר והארגון של הציוד והאביזרים בשעות השהות של הילדים בגן.
א.
ביצוע עבודות סדר וניקיון בחדרי הגן ,בחצר ,בפינת החי ובמחסן.
ב.

.4

תמיכה בגנן במימוש תכנית העבודה של הגן
ביצוע משימות פדגוגיות לבקשת הגנן/ת ובהתאם לתכנית העבודה של הגן.
א.
סיוע למנהל הגן בהכנה ובהוצאה לפועל של פעילויות מיוחדות בגן ומחוצה לו.
ב.

 12שנות לימוד.
השכלה:
השתתפות בהדרכות הרשות בהשתלמויות.
תנאי סף:
כפיפות :כפיפות מקצועית וארגונית לגננת וכפיפות מנהלתית לאגף החינוך.
היקף העסקה  89% :משרה בדרוג המינהלי.
מועמדים מתאימים העונים לדרישות ,ייפנו עד לתאריך  14.6.19למח' משאבי אנוש עיריית
ק.מוצקין ,לכתובת הדוא"ל  manganon@motzkin.orgאו בפקס . 04-8780105
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