KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
HAKEMUS

toimintaan lukuvuonna 2020 – 2021

Hakemuksen saapumispäivä

___.___. 20____

Lapsen yhteystiedot
Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin kotiin

Laskutusosoite, jos eri kuin edellä
Koulu

Luokka-aste syksyllä 2020

Toimintaan osallistuvat muut sisarukset (nimi ja syntymävuosi)
Lapsen allergiat, sairaudet, lääkitykset tms.

Huoltajien yhteystiedot
Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Osoite, jos eri kuin lapsella

Puhelin päivisin

Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Osoite, jos eri kuin lapsella

Puhelin päivisin

Haettava aamu- ja iltapäivätoiminta
Ensisijaisesti toivottu toimintapaikka (tarvittaessa varalle vaihtoehto)

Aloittaa toiminnassa pvm

1.
2.

202____

Ilmoita viikonpäivät, jolloin lapsi osallistuu toimintaan ja kellonajat, jolloin lapsi saapuu aamupäivätoimintaan
(esim. klo 7.15-) ja mihin aikaan lapsi haetaan iltapäivätoiminnasta (esim. –16.00).
Järjestäminen

viikonpäivät

kellonaika

ja maksut
kaupungin

asiakasmaksu
95 e/kk/lapsi riippumatta

aamupäivätoiminta

osallistumispäivien

päätöksen

lukumäärästä.

mukaisesti

Jos lapsella on erityishuoltopiirin
iltapäivätoiminta

erityshuoltopäätös on toiminta
maksutonta.

Syy kerhopaikan hakemiseen (esim. vanhemmat ovat työssä, opiskelevat jne.)
Muut toiminnan osallistumiseen liittyvät lisätiedot (esim. tietyt viikonpäivät, jolloin osallistuu)

Lisätiedot ryhmän muodostamista varten
Mahdollinen erityisen tuen tarve
Erityisopetuspäätös pvm________

Erityishuoltopiirin erityishuoltopäätös pvm_________

Päiväys

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Valinnasta tiedotetaan hakijoille kirjeellä.
Yhdenvertaisina valintaperusteina käytetään ilmoittautumisjärjestystä ja/tai arvontaa. Hakemukset palautetaan Kuusamon
kaupungin sivistystoimistoon (os. Keskuskuja 6), PL 9, 93601 Kuusamo tai koululle. Lisätiedot gsm 040 149 1822
Toimintapaikkojen aukioloajat:
Kirkkokedon apip

Tolpanniemen apip

Nilon apip

Muiden koulujen ip-ryhmät

klo 7.00 – 9.00 ja

klo 7.00 – 9.00 ja

klo 7.00 – 9.00 ja

koulupäivän jälkeen klo 17.00

klo 12.00 – 17.00

klo 12.00 – 17.00

klo 12.00 – 17.00

saakka

KOULULAISTEN
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Koululaisten AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNALLA tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista lapsille ja nuorille
suunnattua toimintaa, jota kunta voi järjestää tai hankkia.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (apip) järjestetään 1.-2. luokkien oppilaille sekä erityistuen päätöksen
saaneille oppilaille. Toiminnan koordinoinnista vastaa Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistyslautakunta.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä
sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät
lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon.
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa painotetaan lapsen omia kokemuksia. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat
yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen
tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja
itsekseen oloon. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee sekä kasvuympäristönä että ilmapiiriltään olla kiireetön ja
turvallinen.
Toimintaa järjestetään taajamassa Kirkkokedon, Nilonkankaan ja Tolpanniemen kouluilla sekä sivukylien kouluilla
mikäli toimintaan osallistuu vähintään kolme lasta (lv. 19-20) toimintaa järjestettiin seuraavilla kouluilla; Käylä (ip),
Mäkelä (ap ja ip), Nissinvaara (ip), Ruka (ap ja ip), Sänkikangas (ap ja ip) ja Törmäsessä (ip) sekä erityistä tukea
tarvitseville lapsille omilla kouluillaan.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulutyövuoden aikana koulupäivinä klo 7 - 17 välisenä
aikana. Aamutoimintaa järjestetään taajamassa. Kuusamon kaupunki on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan
asiakasmaksun suuruudeksi 95 euroa/kk/lapsi. Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivien
lukumäärät eivät vaikuta maksuun. Jos lapsi on poissa koko kuukauden sairauspoissaoloista johtuen maksusta
voidaan luopua. Tällöin tulee toimittaa lääkärintodistus. Jos lapsi on muusta syystä poissa koko kuukauden
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Asiakasmaksuun on mahdollisuus hakea vapautusta mikäli perheen tulot ovat pienet. Lisätietoja Kuusamon
kaupungin nettisivuilta ja sivistystoimistosta. Mikäli lapsella on erityishuoltopiirin tekemä erityishuoltopäätös on
toiminta maksutonta.
Jos oppilas lopettaa osallistumisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa kesken lukuvuoden, on paikka
irtisanottava kirjallisesti. Irtisanomisaika on yksi kuukausi (esim. irtisanomispäivä 16.2. -> toimintaan
osallistuminen päättyy 31.3.). Irtisanomisajalta peritään normaali apip-maksu.
Lukuvuoden 2020-2021 toiminnan hakuaika on 3. - 21.2.2020.
Hakuilmoitus ja -ohjeet julkaistaan paikallislehdissä 30.1.2020.
Kuusamossa toimintaa järjestetään 140 lapselle. Mikäli hakijoita on enemmän kuin tarjottavia paikkoja,
valinta suoritetaan arpomalla.
Lisätiedot:
Kuusamon kaupungin sivistystoimisto puh. 040 149 1822 ja s-posti koulutoimi@kuusamo.fi

LAPSEN PARHAAKSI

