Tagesschule Niederbipp

Wydenstrasse 14, Postfach 244, 4704 Niederbipp

Provisões Day School Niederbipp
Geral
O Regulamento da Day School estabelece as modalidades de celebração de acordos de acolhimento
de crianças entre pais/guardiões e a Day School Niederbipp. São baseados nos artigos 14d a 14h da
Volksschulgesetz VSG. Esclarecem e complementam o seguinte quadro legal: Regulamento sobre Educação do Município de Niederbipp (1.12.51) e a Portaria da Escola de Dia do Município de Niederbipp
(1.12.170).
O consentimento dos pais/guardiões aos regulamentos da escola diurna é um pré-requisito para um
acordo de acolhimento de crianças com o município de Niederbipp. Estes regulamentos da escola
diurna aplicam-se à escola diurna de Niederbipp.

Serviços de cuidados e tarifas
Há vários módulos de acolhimento de crianças disponíveis. Os cuidados infantis são prestados durante
o horário escolar, com excepção dos dias de formação de professores e das pontes de férias, incluindo
os intervalos de Novembro.
Há uma taxa para a guarda de crianças. A contribuição dos pais para a guarda de crianças depende dos
rendimentos e é fixada pelo cantão entre um montante mínimo e um montante máximo (Fr. 0,79 - Fr.
12,35 a partir de 1.8.2021). Os custos das refeições (pequeno-almoço Fr. 2.-, almoço Fr. 8-, lanche Fr.
2.-) e cuidados são facturados trimestralmente / mensalmente.

Segundafeira
Cuidados precoces
(06.45 – 07.30)
Apoio precoce
(06.45 – 08.20)
Supervisão na hora do almoço (12.50 – 13.30)
Cuidados à tarde com 1
aula depois da escola
(13.30 – 14.20)
Cuidados à tarde 1 sem escola / KG
(13.30 – 16.10)
Tratamento da tarde inteira: quarta e sexta-feira
(13.30 – 18.00)
Cuidados à tarde 1 com o
jardim-de-infância
(Tue&Thurs) 15:15 – 16.10)
Cuidados à tarde 1 com 2
aulas de escola
(15.05 – 16.10)
Cuidados à tarde 2 (16.10 –
18.00)
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Os pais/guardiões reconhecem que o município de Niederbipp inspeccionará os dados fiscais a fim de
determinar a taxa para as horas de acolhimento de crianças. Se desejar, o município pode dispensar a
inspecção, caso em que é aplicada a tarifa máxima.

Inscrição
A inscrição é feita em papel ou através da plataforma kiBon, incluindo uma declaração de rendimentos,
até uma semana após o horário ter sido apresentado. A inscrição é obrigatória para todo o ano lectivo.
As inscrições tardias serão cobradas com uma taxa de Fr. 75.
Cada criança está registada para pelo menos um módulo obrigatório.
Os módulos 1 e 2 só podem ser reservados em conjunto nas tardes de quarta-feira e sexta-feira.
Os horários de aulas no módulo 1 da tarde não serão cobrados.
Um aumento das horas de cuidados inicialmente registadas deve ser aprovado pela direcção da escola
diurna. Não é possível uma redução das horas de acolhimento de crianças inicialmente registadas durante o ano lectivo.

Candidaturas subsequentes
As inscrições subsequentes para recém-chegados e filhos de jovens profissionais podem ser marcadas
em consulta com a direcção da escola diurna (sem qualquer taxa).
Os registos subsequentes por outros motivos podem ser reservados em consulta e de acordo com as
possibilidades. (Há uma taxa de Fr. 75.-)

Encerramento dos cuidados
O cancelamento do acolhimento de crianças é possível a partir de 31.1. O aviso escrito de rescisão
deve ser recebido no último dia escolar antes das férias de Natal.
Excepção: afastamento: aviso prévio de um mês até ao fim do mês. Em caso de partida antecipada, a
taxa para o mês inteiro é devida.

afectação de custos
Os módulos registados, pequeno-almoço e lanche serão cobrados mesmo que a criança esteja ausente.
O almoço não será cobrado se a criança desregistrar antes das 09:00 horas.
Semanas escolares no país, dias de formação de professores e dias de ponte não são cobrados.
No caso de ausências mais longas (superiores a uma semana) devido a doença ou acidente da criança
(atestado médico), os honorários serão reduzidos na proporção da ausência.

Disposições finais
Em caso de alterações ao regulamento da escola diurna, os pais/guardiões com um acordo válido de
guarda de crianças serão informados por escrito em tempo útil, tendo em conta o período de préaviso. Se o acordo de acolhimento de crianças não for rescindido dentro deste período, as alterações
ao Regulamento da Escola de Dia são consideradas como tendo sido aceites.
Estes regulamentos escolares diários entrarão em vigor para o ano lectivo de 2019/20 (a partir de 1 de
Agosto de 2019).
Comissão de Educação Niederbipp, 21.01.2019
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