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Tagesschulen Thun

Informação para os pais
O decreto (VTS) é válido para as escolas diárias da cidade de Thun (www.thun.ch/tagesschulverordnung).

Propostas

A escola diária oferece possibilidades para uma boa ocupação de tempos livres e
ajuda nos trabalhos de casa. Não se dão explicações. A hora de almoço
acompanhada compreende o almoço juntos, assim como os momentos de pausa e
repouso.

Caminho

Quando as ofertas das escolas diárias não são directamente junto à escola ou ao
jardim de infância, as crianças da 1 a até à 3ª. classe são acompanhadas no
caminho de ida e de volta. Após acordo com os pais e só depois de ter uma
autorização especial dos mesmos, é que podem ser autorizadas situações de
excepção. As crianças a partir da 4 a classe percorrem o caminho sozinhas sob a
sua própria responsabilidade.

Inscrições

A inscrição é válida para todo o ano lectivo e as excepções de acompanhamento
devem ser explicadas e motivadas. Mudanças só são possíveis no fim de cada
semestre escolar.

Anulações

As crianças podem ser dispensadas da participação na escola diária no fim de cada
semestre por meio de um requerimento e só devido a razões importantes. O
requerimento da anulação deve ser feito por escrito à direção d a escola diária, o
mais tardar 30 dias antes do fim do semestre.

Preços

Os preços são regidos pelas indicações cantonais. São facturados a cada trimestre.

Isenção

Inscrições de última hora e passageiras não têm qualquer isenção de pagamento.

de pagamento

Em caso de desmarcação a tempo o almoço não é facturado. (o mais tardar até às
18.00 horas do dia anterior à direção da escola diária.) Em caso de desmarcações
durante um período de tempo mais longo, podem ser reduzidas proporcionalmente,
tendo-se de se apresentar um requerimento, descrevendo as razões importantes de
tal anulação. Em caso de ausências motivadas por razões escolares, devido a
semana no campo, campo de ski, viagens de escola de vários dias ou situações
semelhantes faz-se uma redução proporcional dos pagamentos. Estas ausências
devem ser comunicadas o minimo com 14 dias de antecedência à direção da escola
diária.

Seguro

Os pais responsabilizam-se pelo seguro de acidentes.

Informações

Para mais informações dirija-se à direcção da escola diária.
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