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KEITELEEN KUNNAN JÄRJESTÄMÄ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Keiteleen kunta järjestää perusopetuslain 48 a §:ssä tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa peruskoulun
1. – 2. vuosiluokkien sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville lapsille. Kunta järjestää toimintaa yhteistyössä
Keiteleen seurakunnan kanssa. Keiteleen kunnan sivistyslautakunta on hyväksynyt opetushallituksen perusteiden mukaan laaditun
toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma jaetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten huoltajille. Aamu- ja
iltapäivätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Koulujen oppilashuoltotyöryhmä voi suosittaa vanhemmille lapsen ohjaamista
toiminnan piiriin. Aamu- ja iltapäivätoiminta noudattaa koulujen vuosittaisia työaikoja.
Aamutoimintaa tarjotaan klo 6.45 -8.45 ja iltapäivätoimintaa klo 12.00 -16.30. Kunta ilmoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan paikoista,
tarjonnasta ja hakemisesta edellisen kevään aikana kunnan virallisessa ilmoituslehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Aamu- ja
iltapäivätoimintaa vanhempien on haettava tällä lomakkeella. Mikäli paikkoja on vapaana, toimintaan voi hakea myös kesken
lukuvuoden.
Lapset aamu- ja iltapäivätoimintaan valitaan seuraavassa järjestyksessä:
1.
2.
3.

Oppilashuollollisin perustein
Oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös
Hakemusten saapumisjärjestyksessä

Lasten valinnasta aamu- ja iltapäivätoimintaan päättää sivistysjohtaja.
Huoltajilta perittävät maksut
Toiminnasta lähetetään lasku jälkikäteen kuukausittain. Maksuperusteena on kuukausimaksu, ellei alla olevista maksun
määräytymiseen vaikuttavista seikoista muuta johdu. Toimintapäiviä ovat koulutyöpäivät. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät
maksut ja ohjaustuntien määrä 1.1.2018 alkaen:
30 €/kk
78 €/kk
108 €/kk

Lapsi osallistuu aamupäivätoimintaan. Kunta tarjoaa työkaudella ohjaustunteja aamulla vähintään
2 h/pv.
Lapsi osallistuu iltapäiväpäivätoimintaan. Kunta tarjoaa työkaudella ohjaustunteja iltapäivällä
vähintään 4 h/pv.
Lapsi osallistuu sekä aamu- että iltapäivätoimintaan. Kunta tarjoaa työkaudella ohjaustunteja
aamulla vähintään 2 h/pv ja iltapäivällä vähintään 4 h/pv.

MAKSUN MÄÄRÄYTYMISEEN VAIKUTTAVAT SEURAAVAT ASIAT:
JÄRJESTETTYJEN TOIMINTAPÄIVIEN MÄÄRÄ
 Jos järjestettyjä toimintapäiviä on kalenterikuukaudessa alle 10, peritään kuukausimaksusta 50 %
LAPSEN SAIRAUSPOISSAOLOT
 Jos lapsi osallistuu sairautensa vuoksi toimintaan vain alle 10 päivää kalenterikuukaudessa, peritään kuukausimaksusta
50 %
 Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
LAPSEN MUUN POISSAOLO
 Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään kuukausimaksusta 50 %
TOIMINTAAN HAKEUTUMINEN TAI POIS JÄÄMINEN KESKEN KALENTERIKUUKAUDEN (ei koske elokuuta toimintakauden
alkaessa)
 Jos lapsi haetaan toimintaan tai hän jää pois toiminnasta kesken kalenterikuukauden maksu määräytyy maksu vajaan
kuukauden osalta käytettävissä olevien toimintapäivien ja koko kuukauden toimintapäivien suhteessa.
Esimerkkejä:
 Lapsi haetaan iltapäivätoimintaan 14.4. alkaen. Ajanjakso 14. – 30.4. sisältää 13 toimintapäivää ja koko
huhtikuussa on 22 toimintapäivää => maksu huhtikuun osalta 13/22 x 65 euroa = 38,40 euroa
 Lapsi lopettaa iltapäivätoiminnassa 16.5. Ajanjakso 1. – 16.5. sisältää 10 toimintapäivää ja koko
toukokuussa on 21 toimintapäivää => maksu toukokuun osalta 10/21 x 65 euroa = 30,95 euroa
 Hakeutuminen tai pois jääminen on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin
 Jos pois jäänyt lapsi haetaan uudelleen toimintaan, käsitellään hänet uutena hakijana.
LAPSEN OSALLISTUMINEN SATUNNAISESTI TOIMINTAAN
 Lapsi voi osallistua toimintaan satunnaisesti edellytyksellä että ryhmiin mahtuu.
 Päivämaksu on 10 % kuukausimaksusta
KOKO LUKUVUODEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN
 Mikäli lapsi osallistuu aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan kaikkina lukuvuoden kymmenenä toimintakuukautena elokuusta
toukokuuhun siten, että perittäväksi tulisi täysi maksu kaikilta kuukausilta, jätetään toukokuun osalta maksu kokonaan
perimättä.
HUOLTAJAN ELATUSVELVOLLISUUS, TOIMEENTULOEDELLYTYKSET TAI HUOLLOLLISET SYYT
 Perusopetuslain 48 f §:n 2 momentin mukaan maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Sivistysjohtaja
tekee päätöksen maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä sosiaalitoimen lausunnon perusteella.

