Pflichtschulcluster VS Weiz + ASO Weiz
Europa-Allee 5
8160 Weiz
Tel: 03172/2634, Mobil: 0664 60931514
E-Mail: vs.weiz@weiz.at
Homepage: vs-aso.weiz.at

TË DASHUR PRINDËR!
Orari i hapjes:
 E hënë – e enjte:
 E premte:

deri në orën 17:00
deri në orën 16:00

Kujdesi i pasdites është i hapur deri në orën 18:00 nëse raportohet nevoja për të paktën 5 fëmijë.
Disponueshmëria / personi kontaktues:
Ekipi i kujdesit pasdite:
 Eva Enthaler (drejtuese e GTS dhe kujdesit pasdite VS + ASO Weiz)
 Sabine Pieber (zëvendës)
 Philipp Heidinger
 Bianca Klambauer
 Klaudia Paier
Celular: 0664 / 609 31 510
E-Mail: nachmi@vs-aso.weiz.schule
Rutina e perditshme:
Ardhja e fëmijëve:
Dreka:
Mbikëqyrja e detyrës:

nga ora 11:35 deri në 12:30
nga ora 11:40
ndërmjet orës 13:20 dhe 2:10 pasdite

Aktivitete dhe projekte të ndryshme ofrohen në seksionin e kohës së lirë:
Këndi i godinës, palestër, fushë sportive, punëdore, furrë buke, punishte, ...
Regjistrimi/çregjistrimi:
Regjistrimet mund të bëhen gjatë regjistrimit në shkollë ose gjatë javës së parë të shkollës në vitin
shkollor.
Anulimet dhe ndryshimet e tarifave gjatë vitit shkollor mund të bëhen vetëm deri në tre javë
para përfundimit të semestrit të parë, ose nëse ka arsye që janë veçanërisht të vlefshme për t'u
marrë në konsideratë. (Lëvizja në dhe nga Weiz, humbja ose gjetja e një pune, ndryshimi i
shkollës...)
Normat e tarifave për kujdesin pas shkollës:
Tarifa
Mbikëqyrja deri në orën 17:00 duke përfshirë mbikëqyrjen e
detyrave
5 ditë/javë
4 ditë/javë
3 ditë/javë

mujore
mujore
mujore

€ 127,46
€ 101,97
€ 76,48

2 ditë/javë
1 ditë/javë

mujore
mujore

€ 50,99
€ 25,49

Parashkrimi për një vit shkollor bëhet 10 herë. Kjo do të thotë se nuk ka kërkesë për kujdesin e
fëmijëve në korrik.
Në raste të jashtëzakonshme, mbështetja është e mundur rast pas rasti. Në këtë rast, tarifa e
kujdesit € në ditë të shfrytëzuara, pavarësisht nga orët e kujdesit është 17,40.
Dreka:
Kostoja e drekës për fëmijët e shkollave fillore aktualisht është 3,60 €.
Ushqimet e porositura paguhen në fund të muajit me debitim direkt nga komuna e Weiz.
Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt komunën e Weiz.
Personi kontaktues:
Ewald Puchner, komuna e Weiz, administrata financiare, Hauptplatz 7, A- 8160 Weiz
Tel.: +43 (0) 3172 2319 353 Faks: +43 (0) 3172 2319 9 350
e-mail: ewald.puchner@weiz.
Kujdesi për pushime
Kujdesi për pushime u ofrohet vetëm nxënësve të shkollës Weizer. Kujdesi për pushimet zhvillohet
në mënyrë alternative me VS Weizberg. Nëse kujdesi për pushimet verore është në njërën shkollë,
pushimet e vjeshtës, semestrit dhe të Pashkëve janë në shkollën tjetër. Pushimet verore ofrohen
në pesë javët e para të pushimeve në shkollën e specifikuar nga ora 7:00 deri në 16:00. Në tre javët
në vijim, kujdesi për pushimet verore zhvillohet në qendrën rinore Zona 52.
Regjistrimi për këtë do të dërgohet përmes Skooly.
Faturimi bëhet në fund të muajit me debitim direkt nga komuna e Weiz-it.
Ditët autonome të shkollës
Në ditët e shkollës autonome, ne ofrojmë kujdes nga ora 7:00 deri në 16:00 në ambientet e kujdesit
pasdite të VS Weiz. Një sondazh do të dërgohet rreth 2 javë përpara nëpërmjet Skooly.
Të përgjithshme:
Në rast sëmundjeje ose nëse fëmija juaj nuk merr pjesë në kujdesin e pasdites për arsye të tjera,
ju lutemi të çregjistroni fëmijën tuaj. Nëse fëmija juaj nuk ndjek kujdesin pas shkollës për një
periudhë më të gjatë kohore, kërkohet një justifikim me shkrim.
Çfarë ka nevojë fëmija juaj:
Papuqe (i detyrueshëm)
Snack ushqim (nëse fëmija juaj nuk ha drekë)

Ajo që fëmija juaj nuk ka nevojë është një
celular:
Ju mund të na kontaktoni ne dhe fëmijën tuaj
në çdo kohë nëpërmjet telefonit celular të
kompanisë.

Nëse i jepni fëmijës tuaj lodra personale, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për to.
Në rast konfliktesh kërkojmë urgjentisht konsultë. Është më e lehtë të gjesh zgjidhje së bashku.
Në fund, dëshirojmë t'ju falënderojmë për besimin dhe mirëkuptimin tuaj dhe presim me
padurim një vit të ri shkollor me fëmijën tuaj.
Eva Enthaler dhe ekipi i kujdesit pasdite

