Koululaisten iltapäivätoiminta
Peruskouluilla järjestetään iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen
tuen oppilaille perheiden tarpeen mukaan (ensisijaisesti työ ja opiskelu; oppilashuollolliset syyt). Mikäli koulun ryhmässä/ryhmissä ei ole tilaa, lapsi jää jonoon odottamaan paikan vapautumista.
Toiminnan tarkoitus on vähentää lasten yksinoloa ja tukea koulunkäynnin, vanhempien työelämän ja perheiden vapaa-ajanvieton yhteensovittamista. Lapsilla on mahdollisuus päivän aikana tehdä koulutehtäviä, ulkoilla, leikkiä ja osallistua ohjattuun toimintaan sekä rauhoittua lueskelemaan ja pelaamaan. Toiminnan vetäjinä
toimivat koulunkäynninohjaajat.
Toiminta-aika on koulupäivinä maanantaista perjantaihin klo 12.15-16.15. Hakemuksia saa kouluilta koulusihteereiltä. Täytetty esitietolomake ja hakukaavake ja maksualennusta hakeville maksualennushakemus
tulotodistuksineen toimitetaan koululle koulusihteerille.
Koululaisten iltapäivätoiminnasta perittävät asiakasmaksut
Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 80 €. Jos iltapäivätoiminta varataan enintään 10 päiväksi kuukaudessa, maksu on 40 €. Kuukausimaksu pitää sisällään toiminnan, tapaturmavakuutuksen toiminta-aikana ja
iltapäivän välipalan.
Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksualennusta tulee hakea erikseen,
hakemuslomake avautuu sivun alareunasta. Periaatteet maksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen
selostetaan hakemuslomakkeella.
Koululaisten iltapäivätoiminnan maksun periminen
Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen toiminnassa täytettävän läsnäolopäiväkirjan mukaan. Laskut
erääntyvät maksettavaksi toimintaa seuraavassa kuussa. Maksun periminen alkaa siitä päivästä, jolloin lapsi
on ensimmäisen kerran mukana toiminnassa ja päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun paikka sanotaan irti.
Maksu peritään koko kuukaudelta, mikäli lapsi on läsnä yhtenäkin päivänä kuukaudessa. Kun lapsi on oman
sairautensa johdosta poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapsi on ko. syystä pois koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä ollenkaan.
Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna
peritään puolet kuukausimaksusta. Poissaolo tulee ilmoittaa etukäteen, muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.
Mikäli perhe tekee sopimuksen 10 toimintapäivästä kuukaudessa, on sopimus voimassa vähintään lukukauden kerrallaan. Lapsen läsnäolopäivät voivat ylittyä kerran lukuvuoden aikana, jolloin sopimusta ei
vielä uusita. Mikäli ylitys toistuu, muuttuu sopimus koko kuukauden sopimukseksi; tällöin peritään normaali
kuukausimaksu.
Elokuussa peritään puolet kuukausimaksusta (40 €/20 €); riippumatta osallistumispäivien määrästä. Kesäkuun toimintapäivistä ei peritä maksua.
Lisätietoja maksuihin liittyvistä asioista saa iltapäivätoimintapaikoista.
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