PERUSOPETUKSEN
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
LOIMAALLA
Lukuvuonna 2017-2018

Perusopetuksen
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

HAKUAIKA TOIMINTAAN 27.3.–31.3.2017
Toimintaa tarjotaan ensisijaisesti 1. ja 2. vuosiluokan
oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla
on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.
3. vuosiluokasta ylöspäin olevia oppilaita toimintaan
otetaan mukaan siinä määrin kuin toimipaikoissa on tilaa.
Hakulomakkeet jaetaan päiväkodeista ja iltapäivätoiminnan
toimipaikoista. Lomakkeita saa myös kaupungin Internet
sivuilta.
Hakulomakkeen voi jättää aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa
järjestäviin paikkoihin, päiväkoteihin sekä toimittaa
koordinaattoreille suoraan:
Loimaan kaupunki
Sivistyspalvelukeskus /Iltapäivätoiminta
PL 129
32201 Loimaa.
Tiedoksiannot aamu- ja iltapäivätoiminnan paikoista
lähetetään koteihin kesäkuussa.
Yhdenvertaisina valintaperusteina käytetään
ilmoittautumisjärjestystä ja/ tai arvontaa.
Toimintasuunnitelmaan voi tutustua toimipaikoissa tai
http://www.loimaa.fi/aamu--ja-iltapaivatoiminta_
Lisätietoa toiminnasta:
Kati Jokinen 050 4337120 / kati.jokinen@loimaa.fi tai
Hannele Mäkilä 050 4002204 / hannele.makila@loimaa.fi
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Aamu- ja tai iltapäivätoimintaa järjestetään seuraavasti:

paikka

päivä

alkaa

päättyy

Asemanseudun koulu

ma-pe

7.30

16.30

Kauhanojan koulu

ma-pe

7.30

16.30

Keskuskoulu

ma-pe

7.30

16.30

Kirkonkylän koulu

ma-pe

7.30

16.30

Kojonkulman koulu

ma-pe

7.30

16.30

Metsämaan koulu

ma-pe

7.30

16.30

Niinijoen koulu

ma-pe

7.30

16.30

7.30

Hirvikosken yhtenäiskoulu

ma-pe

16.30
ja
kehitysvammapalveluiden
tarpeen mukaan

Aamutoimintaa järjestetään mikäli toimintaan osallistuvien lasten
määrä on vähintään 5 ja iltapäivätoiminnan ryhmän
perustamisen edellytyksenä on 7 lasta.
Toiminnan jatkumisen kannalta ryhmän koon on oltava
vähintään edellä mainittujen suuruinen, muussa tapauksessa
ryhmä saatetaan lopettaa, myös kesken toimintakauden.
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MAKSUT LUKUVUONNA 2017-2018

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 80€
Pelkän aamutoiminnan kuukausimaksu on 40€
Elokuusta perittävä kuukausimaksu on 40 €

Hintaan sisältyy välipala.
Laskutus tapahtuu 1-2 kuukauden välein.
Jos lapsi sairautensa vuoksi ei voi osallistua
toimintaan kahteen viikkoon tai yli, maksua ei tältä
ajalta peritä.
Sairaus- ja muista poissaoloista (myös alle kahden
viikon poissaoloista) on ilmoitettava välittömästi
kerhon
vastaavalle
ohjaajalle
kirjallisesti
tai
puhelimitse.
Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan
alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus,
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat
huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautusta
haetaan erillisellä lomakkeella, jonka saa
pyydettäessä koordinaattoreilta.
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