בקשה לאישור קייטנה
הגשת בקשה לקייטנה תתאפשר לאחר השתתפות
בהשתלמות וקבלת אישור מהמפקח במערכת
בכדי לקבל סיסמא למערכת -עליך להיכנס למערכת
וליצור לעצמך סיסמא חדשה
מלא את כל שדות החובה בארבעת השלבים
המסומנים בכוכבית אדומה

 1פרטי קייטנה

רק במידה ובחרת סוג בעלות -רשות מקומית ,שדה 'שייך
לאשכול גנים' יהיה פעיל
שדה 'פעילות הקייטנה' יהיה מלא בהתאם לחופשה הקרובה
לחץ שמירה > המשך

מחזורים 2

הזנת תאריכי הקייטנה תוגבל בהתאם לתאריך בו מוגדרת החופשה
יש למלא שדה 'מתוכם תלמידי גן' רק במידה והקייטנה שייכת
לאשכול גנים ו/או טווח הגילאים של הקייטנה הוא 3-6
ניתן להוסיף מחזורים לקייטנה
לחץ שמירה > המשך
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 3פרטי מנהל ובעלות
במידה והנך מעוניין לשנות את הדוא"ל בשלב זה ,עלייך להיכנס להרשמה
להשתלמות ולבחור באפשרות של שינוי פרטי התקשרות
סוג הבעלות יהיה בהתאם לסוג הבעלות אותה בחרת בשלב פרטי קייטנה
במידת הצורך ,ניתן להוסיף בעלות חדשה
סמל הבעלות ,בבעלות פרטית ,הוא מספר תעודת הזהות של בעל הבעלות
לחץ שמירה > המשך

מסמכים

חדש! מהיום ניתן להעלות את
המסמכים הדרושים ישירות למערכת!
כדי להעלות מסמכים לחץ צרף מסמך > בחר קובץ > בחר בקובץ
הרלוונטי > אישור
שים לב – ניתן להעלות מסמך המורכב ממספר קבצים (עד 5
קבצים) ע"י לחיצה על כפתור קובץ נוסף

מסמכי החובה הינם:
 -תכניות חינוכיות

 -רשימת כוח אדם

 -אישור השכלה כנדרש על פי חוק

 -אישור יועץ בטיחות

 אישור קב"טניתן לשלוח מסמכים בדואר ולסמן במערכת כמו בעבר
לחץ שמירה > המשך
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 5הצהרה והדפסת אישור
מלא את הצהרת המנהל

לחץ שמירת והדפסת אישור ההגשה > לחץ כאן
ודא כי סטטוס הקייטנה מופיע כממתינה לאישור

אישור חינוכי יישלח אוטומטית במייל לאחר אישור הבקשה
על ידי המפקח למייל של מנהל הקייטנה

שכפול בקשה

הזן את שנת הלימודים הרצויה > לחץ איתור
בחר בקייטנה הרלוונטית > לחץ שכפול בקשה
וודא כי פרטייך נכונים ועדכן את פרטי הקייטנה (מחזורים,
מסמכים ,הצהרת מנהל)
וודא כי סטטוס הקייטנה מופיע כממתינה לאישור

בהצלחה!
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