HAKEMUS AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
1) Yleistä

2) Hakuaika

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään
koulun tiloissa 10.8.2021 alkaen. Toiminta on
tarkoitettu pääsääntöisesti vuosiluokkien 1-2
oppilaille. Mikäli ryhmässä on tilaa, voidaan
toimintaan ottaa mukaan myös kolmannen
luokan oppilaita.

Lomake tulee palauttaa kouluun
ilmoittautumisen yhteydessä päiväkodille.
Hakemuksen iltapäiväkerhoon voi jättää ja
toimintaan tulla mukaan myöhemminkin,
mikäli ryhmässä on tilaa. Tällöin hakemus
toimiteen suoraan luokanopettajalle.

3) Hakemus
Oppilaan nimi______________________________

Luokka:_________________

Oppilas osallistuu toimintaan _____/_____20_____ alkaen seuraavasti:
(rastita alla olevaan taulukkoon alustavat osallistumisajat)
Selvitämme myös tarvetta aamutoiminnalle. Merkitse rasti mikäli tarvetta aamutoiminalle on.
Päivä
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai

klo 8.00-8.55

klo 13.00 – 16.00

Huoltajan nimi:____________________________________________________________________
Osoite:___________________________________________________________________________
Puhelin:__________________________________________________________________________
puhelin, jos saa kiinni toiminnan aikana:________________________________________________
Huoltajan henkilötunnus (tarvitaan laskutusta varten):_____________________________________
Huoltajan allekirjoitus:_____________________________________

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
HUMPPILAN KUNNASSA, LV. 2021-2022
Yleistä
1) Toiminta on tarkoitettu pääasiassa vuosiluokkien 1 – 2 oppilaille sekä erityisopetuksessa oleville
oppilaille. Mikäli ryhmässä on tilaa, voidaan ryhmään ottaa kolmannen luokan oppilaita.
2) Toimintaa järjestetään kirkonkulman koulun tiloissa. Toimintaa järjestetään aamupäivisin klo 8
– 8.55 (mikäli tarvetta on) ja iltapäivisin klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana jokaisena
koulupäivänä (ma-pe) ja keskimäärin 3 tuntia päivässä osallistuvaa lasta kohden.
3) Kuukausimaksu 60€. Mikäli lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa on
maksu 30€. Maksuun sisältyy välipala.
4) Iltapäiväkerhoon ei järjestetä erityistä kuljetusta. Toimintaan osallistuvat kuljetusetuun
oikeutetut oppilaat pääsevät kotiin klo 14.45 lähtevissä kuljetuksissa.
5) Hakulomakkeita on saatavissa Kirkonkulman yhtenäiskoululta, kunnanvirastolta. Hakemus
löytyy myös kunnan www-sivuilta. Hakemus tulee palauttaa kouluun ilmoittautumisen
yhteydessä tai myöhemmin suoraan luokanopettajalle. Mikäli ryhmässä on tilaa, voi toimintaan
tulla mukaa myöhemminkin. Tiedustelut: sivistysjohtaja-rehtori 040-7064412.

Oppilashuolto
1) Koulukyyditykset
- Kyyditysetuun oikeutetut oppilaat kuljetetaan kotiin normaalien koulukyyditysten
mukana. Viimeiset kyyditykset lähtevät koululta kello 14.45.
2) Välipalat
- Iltapäiväkerhoon oikeutetut oppilaat saavat välipalan Kirkonkulman koulun ruokalassa.
Välipalat koululle toimitetaan palvelukeskuksesta.
3) Tapaturman hoito
- Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tapahtuneiden tapaturmien hoito on lapselle maksuton.

Toiminnasta perittävät maksut
Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä, joka
saa olla enintään 160€/lapsi. Humppilassa kuukausimaksu on sivistyslautakunnan tekemän
päätöksen mukaan 60 euroa. Maksut laskutetaan kuukausittain.
Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu ao. toimintaan.
Maksusta peritään puolet, jos ao. toimintaa annetaan enintään 10 päivänä tai lapsi ei
sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana. Jos
poissaolo jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä.
Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajaan elatusvelvollisuus,
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksu
koskee siis 570 tunnin laajuista toimintaa / koulun toimintavuosi.

