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_________________________________________________________________________________________________


Hakemus (huoltaja täyttää)
Lapsen tiedot
Lapsen sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus



Lähiosoite ja postitoimipaikka



Lapsen koulu syksyllä 2018


Lapsen luokka-aste


Huoltajien tiedot
Äidin sukunimi ja etunimet


Työaika



Työpaikka/opiskelupaikka


Puhelin päivisin



Isän sukunimi ja etunimet


Työaika



Työpaikka/opiskelupaikka


Puhelin päivisin
		
Aamu- ja 
iltapäivätoimintaan hakeminen

toiminta, johon ensisijaisesti haetaan

           Aamutoiminta klo 7-
           iltapäivä klo 12.30 -15.30 tai 13.30–16.30
           iltapäivä 12.30–17.00
           Aamutoiminta 7.00- ja iltapäivä 12.30/13.30- 16.30/17.00
  


Lapsi aloittaa APIP- toiminnassa


         ___ .____ 2018, Koulut alkavat 13.8.2018


         
     

Muut lisätiedot (erityisoppilas, krooninen sairaus, perheen uskonnollinen vakaumus tai muu syy, joka vaikuttaa lapsen toimintaan)

 
         





Hakemuksen mukaan liitteeksi lääkärinlausunto tai vastaava       
 
Allekirjoitus ja 
päiväys




______ / ______ 2018                        Huoltajan/maksajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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Hakuaika APIP- toimintaan on 26.03- 6.4.2018

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä niille oppilaille, joille on tehty päätös erityisestä tuesta. Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kiuruvesi.fi/palvelut/varhaiskasvatus. Jos sähköinen haku ei onnistu paperisen hakulomakkeen saa päiväkoti Kimpasta, lähikoululta ja kaupungintalon monipalvelupisteestä. 

Toimintaa järjestetään taajama-alueella Nivan koululla.  Toimintaan voivat osallistua ne lapset, jotka tarvitsevat sitä vanhempiensa työn tai opiskelun vuoksi. Jos huoltajilla on vakituinen/ syksyllä jatkuva työ tai tiedossa oleva opiskelupaikka, on paikkaa haettava haun aikana.  
Kyläkoulujen oppilaille toimintaa järjestetään, jos ryhmässä on vähintään 5 oppilasta toiminnassa päivän aikana. 

Aamutoimintaa järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäivää lukuun ottamatta klo 7.00 alkaen.  Tarjolla on tila ja valvova aikuinen koulupäivän alkamista edeltävään välituntiin asti.  Toiminta on pääasiassa omatoimista lukemista, pelaamista tai leikkimistä. Koululaisten vanhemmilla on mahdollisuus ostaa aamupala lapselleen. Hinta tällä hetkellä 1€/ aamupala. Aamupala on ostettavissa päiväkoti Kimpan toiminnassa. 

Iltapäivätoiminta järjestetään koulupäivinä klo 12.20–17.00 välisenä aikana.  Iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi saa välipalan.  
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa koululainen saa
– viettää iltapäivät luotettavan aikuisen ohjauksessa
– leikkiä, harrastaa (mm. erilaista liikuntaa, kokkikerhoja, kädentaitoja),unohtamatta  
  omaehtoista toimintaa ja lepoa
– ystäviä
– viettää aikaansa turvallisessa ympäristössä
– tehdä tarvittaessa kotitehtävät
– tutustua ympäristöön ja oppii vastuuta

Hakulomakkeet toimitetaan Päiväkoti Kimppaan (Kuorevirran katu 10)
APIP-toimintaan valinnasta ilmoitetaan perheelle päätöksellä.  Myös kielteisestä päätöksestä tulee ilmoitus.


Lisätietoja antaa
Päiväkoti Kimpan johtaja 040-1848825
Taajama-alueen APIP- ohjaajat: 0400–225694, 0400- 964224
www.apip.fi, www.kiuruvesi.fi/varhaiskasvatus/ koululaisten" www.kiuruvesi.fi/varhaiskasvatus/ koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma








PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT 


Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2016 alkaen

kertoja    3h tai alle      3-4h         4-5 h            aamulla ja iltapäivällä 3-5 h
5krt/vk     90€               110€         130€            150€
4krt/vk     85€               95€           115€            130€     13-17pv/kk
3krt/vk     75€               85€           105€             115€      11-12pv/kk
2krt/vk     65€               75€            85€              95€        6-10pv/kk
1krt/vk     55€               65€            75€              85€        4- 5pv/kk
satunnainen kerhopäivä 10€

Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jolloin koululainen osallistuu toimintaan. Maksusta peritään puolet, jos koululainen ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 pv kyseisen kuukauden aikana. Jos poissaolo toiminnasta jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos koululainen on jostain muusta syystä kuin sairautensa vuoksi pois toiminnasta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.



                                                                 









                                                                 





