Hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimiala
Perusopetus
ILMOITTAUTUMINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN LV. 2021-2022

Lapsen
henkilötiedot

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Katuosoite

Postinro ja postitoimipaikka

Koulu syksyllä 2021

Luokka-aste lv 2021–2022

Muut huomioon otettavat asiat lapsesta: allergiat, sairaudet, lääkitykset tms.

Muut sisarukset

Nimi ja syntymävuosi

Huoltajan
tiedot

Äidin nimi

Puhelin työ / kännykkä

Osoite (jos eri kuin lapsen)

Sähköposti

Työ-, opiskelu- tai muun paikan nimi ja osoite, mistä tavoittaa iltapäivisin
Isän nimi

Puhelin työ / kännykkä

Osoite (jos eri kuin lapsen)

Sähköposti

Työ-, opiskelu- tai muun paikan nimi ja osoite, mistä tavoittaa iltapäivisin

Iltapäivätoiminnan Iltapäivätoiminnan maksu
tarve ja maksut
määräytyy lapsen osallistumisesta
iltapäivätoimintaan. Maksu laskutetaan jälkikäteen.

Ilmoitan lapseni seuraavaan ip-toimintapaikkaan

 alle 3 tuntia/päivä (maksu 70€/kk)  Kangaslammin koulu
 3-alle 4 tuntia/päivä (maksu 90€/kk)  Könönpellon koulu
 4 – 5 tuntia/päivä (maksu 130€/kk)  Lehtoniemen koulu
Lapsi osallistuu lv. 2021-2022
 Luttilan koulu
iltapäivätoimintaan
 Puurtilan koulu
____ . ____ 20____ alkaen
 Repokankaan koulu
 Repokankaan koulu, erityisopetus
 Waltterin koulu

Muita tietoja
Allekirjoitus

Saako lapsi kulkea kerhosta yksin kotiin?

Päiväys:




Kyllä __
Ei
__

Mihin aikaan lapsi saa lähteä ? Klo ______ .
Lapsi haetaan klo ______ .

Huoltajan allekirjoitus:

Lomakkeen palautus: Hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialan hallinto (Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus) tai
postitse: Varkauden kaupunki, Hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialan hallinto, PL 208, 78201 Varkaus.
Sijoitus ja maksu päätetään sen kuukauden loppuun, kun ilmoitus on saatu kirjallisesti. Lasku on
ulosottokelpoinen.

Säilytä itselläsi
Lukuvuosi 2021–2022

INFOA HUOLTAJILLE ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA

Lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä kunnissa säädellään 19.12.2003 annetulla lailla
lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta (L 1136/2003). Laki tuli voimaan 1.8.2004.
Perusopetuksen aamu- iltapäivätoimintaa järjestetään kaupungin omana toimintana koulujen 1-2
luokkalaisille Waltterin, Repokankaan, Puurtilan, Lehtoniemen, Luttilan, Könönpellon ja Kangaslammin
koululla.
Perusopetuksen aamu- ja Iltapäivätoiminta perustuu Opetushallituksen antamiin valtakunnallisiin
perusteisiin ja Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymään toimintasuunnitelmaan.
Iltapäivätoiminnan toiminta-aika on perusopetuksen lukuvuosi (elokuu-toukokuu) ja toimintaa
järjestetään kaikkina koulupäivinä.
Toiminta perustuu valtakunnalliseen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa laadittuun
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta suunnitelmaan.
Jos iltapäivätoimintaan osallistumisen tarve muuttuu ilmoittautumisen jälkeen, on muutoksesta
ilmoitettava sivistystoimistoon:
 kirjallisesti (Varkauden kaupunki, Hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimiala/hallinto, PL 208,
78201 Varkaus) tai
 sähköpostitse (sari.liuska@varkaus.fi )
Oppilaan iltapäivätoiminnan sijoitus ja maksu päätetään sen kuukauden loppuun, kun huoltajalta on
saatu kirjallinen irtisanomisilmoitus.
Maksu määräytyy valittujen tuntien mukaan 70–130 € väliltä. Perusopetuslain (21.8.1998/628 48 f §)
mukaan:
Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai
iltapäivätoimintaan.
Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain
puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi
voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos
sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi
ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet
kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.
Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus,
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Hakemuslomake asiakasmaksun muuttamiseksi löytyy Varkauden kaupungin nettisivuilta.
Osallistumispäivien määrä ei vaikuta maksun suuruuteen.
Lisätietoja iltapäivätoiminnasta antaa:
varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen, puh. 040 834 7988

