
Денна школа пропонує: догляд та навчання в позаурочний час 

У кантоні Берн денна школа займається доглядом за дітьми з дитячого садка і школярами в 
позаурочний час. Вона пропонує харчування, допомогу в виконанні домашнього завдання та 
організовує дозвілля. Модулі догляду (ранок, обід, полудень) адаптовані до шкільного часу та мають 
різні часи роботи в залежності від муніципалітету/міської ради. 

Денні школи розширюють загальну школу як місце навчання та досвіду та пропонують нові форми 
співпраці та часові рамки в роботі школи. Денні школи піклуються та підтримують дітей залежно від їх віку 
та ступеня самостійності. Вони сприяють соціальній інтеграції дітей і створенню рівних можливостей. 

Догляд у денних школах 

Керує денною школою особа з педагогічною освітою. Вихователі мають освіту або досвід у догляду за 
дітьми. Розташування, кімнати, меблі та навколишнє середовище адаптовані до потреб учнів відповідного 
рівня школи. 

Кантон встановлює загальні умови стосовно якості. Кожна денна школа фіксує організаційно-педагогічні 
принципи догляду в робочій концепції. 

Харчування 

У денній школі діти отримують здорове та різноманітне харчування (наприклад, обід). Дітям не потрібно 
приносити власну їжу. 

Організація та реєстрація 

Муніципалітети займаються організацією денних школ. Інформацію про місцеву денну школу та її модулі 
можна отримати у відповідального керівництва денної школи або дирекції загальної школи. 

Відвідування денної школи є добровільним: батьки записують дитину на бажані модулі. Реєстрація є 
обов’язковою та діє як мінімум протягом одного семестру або протягом усього навчального року. У разі 
відсутності дитини через хворобу або з інших поважних причин батьки повинні повідомити про це денну 
школу. 

Відвідування денної школи є платним: батьки оплачують догляд за дітьми та харчування. 

Прийняття дітей-біженців у будь-який модуль денної школи приймається за участю керівництва денної 
школи, батьків, відповідальної особи від регіонального партнера (соціальної служби) та, за 
необхідності, класного керівника. Дитина може бути записана у денну школу з таких причин: зайнятість 
батьків, участь у освітніх заходах, мовна чи соціальна інтеграція дитини або особисте становище 
батьків. Плату батьків за харчування та догляд зазвичай покриває соціальна служба регіонального 
партнера, якщо сім’я потребує допомоги (тобто отримує соціальну допомогу).  
 
Ви також можете знайти загальну інформацію (англійською мовою) на сторінці : 

Education - Canton of Bern - Canton of Bern  

 

https://www.portal.sites.be.ch/portal_sites/en/index/navi/index/living/education.html

