FORMAS DE PAGAMENTO E DEVOLUCIÓN DE TARIFAS
1.

Os pais dos alumnos matriculados na escola teñen a obriga de abonar 11 mensualidades como así
marca o Concello aínda que o mes de xullo non é de asistencia obrigada.

2.

Os pagamentos realizaranse do seguinte xeito:
-Os novos alumnos/as pagarán o mes de setembro por adiantado no momento de
formalizar a matrícula. Pagarase ingresando os cartos na conta da escola e achegando o xustificante
do ingreso.
-Os alumnos que renovan praza na escola pagarán o mes de setembro por adiantado no
mes de xullo. Este pago será a través de domiciliación bancaria.
-Unha vez comezado o curso tódolos recibos pasaranse por domiciliación bancaria o
primeiro día lectivo de cada mes.
-No mes de marzo a tódolos alumnos se lles pasarán dous recibos correspondentes ó
mes en curso e ó mes de xullo que se cobrará por adiantado.

3.

Os nenos/as poderán utilizar parcialmente a xornada escolar de acordo coa solicitude razoada dos
pais e respectando os horarios da escola, o que non implicará redución de tarifa.

4.

Os nenos/as non poderán, en ningún caso, permanecer no centro máis de 8 horas diarias, salvo
causas excepcionais e convenientemente xustificadas.

5.

Calquera modificación dos horarios ou servizos deberá ser comunicada antes do día 25,
especialmente en caso de querer darse de baixa dun servizo. En caso contrario cobrarase o servizo
igualmente, sen ter dereito á devolución.

6.

As familias con nenos e nenas xa matriculados na escola con algún tipo de tarifa reducida e que
desexen renovar a súa praza, deberán acreditar que continúan reunindo os requisitos económicos e
familiares que lles permite acollerse á tarifa reducida que corresponda. Non poderán renovar
praza aqueles que teña unha ou máis mensualidades impagadas no momento de formalizar
a solicitude.

7.

Os pagamentos dos recibos será mediante domiciliación bancaria. Cando algún recibo sexa devolto
os pais terán que facer un ingreso na conta da escola polo importe do recibo máis os gastos xerados
pola devolución.

8.

Causarase baixa na EIM por algunha das causas seguintes:
-por solicitude expresa e por escrito dos pais ou representantes legais.
-por non pagar a custa establecida durante dous meses consecutivos ou alternos.
-por comprobación de falsidade nos documentos ou datos presentados.
-por falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada.
-por incumprimento reiterado das normas de funcionamento interno da EIM.

9.

As baixas producidas ó longo do curso escolar por calquera dos motivos expostos anteriormente,
cubriranse coas solicitudes que quedasen en lista de espera en cada grupo de idade por rigorosa
orde de puntuación.
No caso de baixas producidas durante o curso xa comezado, os pais ou titores non terán dereito a
devolución do recibo mensual xa emitido, se a devandita baixa non se notifica por escrito e con,
polo menos, un mes de antelación.

