
 

 

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN LUKUVUODEKSI 2020-2021   
 
Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan sitovasti lukuvuoden 2020-21 iltapäivätoimintaan. Sitoutuminen tapahtuu kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että lähiopetusta järjestetään syksyllä normaalisti ja että ilmoittautuneita on kyseiselle koululle riittävästi. 
Tarkemmat tiedot löytyvät lomakkeen liitteestä. Palautathan koululle viimeistään 28.5.2020.  

Lapsen tiedot       
sukunimi ja etunimi           syntymäaika äidinkieli                

        
Koulu, josta iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan: 

          
Ennakoitu tarve iltapäivätoiminnalle: Alkaen (päivämäärä) Päättyen (päivämäärä) 

         

säännöllisesti koulupäivinä (5 päivää viikossa) 
 

  
  

 

satunnaisesti yli 10 koulupäivää kuukaudessa 
 

  
  

 

satunnaisesti 1-10 koulupäivää kuukaudessa 
 

  
  

 
       

Lapsella on sisaruksia, jotka ovat oikeutettuja iltapäivätoiminnan paikkaan?     
        
sisarusten nimet ja koulu: 

  
        
Huoltajien tiedot       

Lapsen huoltajuus on (rastita): yhteishuoltajuus     

   yksinhuoltajuus     
        
Huoltaja:        
nimi matkapuhelin 

osoite sähköposti 

        
Huoltaja:        
nimi matkapuhelin 

osoite sähköposti 

        
Lisätietoja: 

        
Allekirjoitus       

        
              
paikka ja aika  allekirjoitus ja nimenselvennys  
        



 

Liite: Koululaisten iltapäivätoiminta 

Kenelle tarkoitettua toimintaa? 

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan alakoulujen yhteydessä koulupäivinä, jos toimintaan 
ilmoittautuneita oppilaita on kymmenen tai enemmän. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän kuin 
kymmenen, toiminta voidaan järjestää myös muulla tavalla, esimerkiksi yhdistämällä ryhmiä. 

Toiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen 
vuosiluokkien 3.-9. oppilaille tai erityisin perustein 3.-4. vuosiluokan oppilaille. Toimintaan 
osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista ja maksullista. Lapsi voi osallistua toimintaan joko jokaisena 
koulupäivänä tai sopimuksen mukaan. Päivittäinen iltapäivätoiminta ajoittuu pääsääntöisesti 
aikavälille 12–16, kuitenkin niin, että toiminta päättyy viimeistään klo 17. 

Toiminnan tavoitteet  

Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota ohjattua ja virkistävää vastapainoa ja tukea koulutyölle 
sekä myös mahdollisuuksia lasten omaan toimintaan ja lepoon turvallisen aikuisen seurassa. 
Toiminnassa varataan aikaa myös läksyjen tekemiseen.  Toiminta järjestetään hyväksytyn 
toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Kuukausimaksu ja poissaolojen vaikutus maksuun 

Iltapäivätoiminnasta määrätään kuukausimaksu: 

- 100 euroa, jos oppilas osallistuu toimintaan 11 - 23 koulupäivänä kuukaudessa enintään 570 
tuntia/lukuvuosi (enintään 63 h/kk) 

- 130 euroa, jos oppilas osallistuu toimintaan 11 - 23 koulupäivänä kuukaudessa enemmän kuin 570 
tuntia/lukuvuosi (enemmän kuin 63 h/kk) 

- 50 euroa, jos oppilas osallistuu toimintaan 1-10 koulupäivänä kuukaudessa 

Iltapäivätoiminnan kuukausimaksuun sisältyy tapaturmavakuutus, välipala jokaisena toimintapäivänä 
ja toiminnassa käytettävät askartelu- yms. tarvikkeet. Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona 
lapsi osallistuu toimintaan. Maksusta peritään vain puolet silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi 
kalenterikuukauden aikana osallistua 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. 

Jos samasta perheestä on iltapäivätoiminnassa useampia sisaruksia, ensimmäiseksi lapseksi määräytyy 
se lapsi, joka käyttää iltapäivätoimintaa eniten. Hänen osaltaan maksu on yllä olevan mukainen. 
Seuraavan lapsen iltapäivätoimintamaksu on 50 % siitä maksuluokasta ja toiminta-ajasta, jonka hän on 
iltapäivätoiminnassa ja sitä seuraavien lasten osalta vastaavasti 20 % siitä maksuluokasta ja toiminta-
ajasta, jonka hän on iltapäivätoiminnassa. 

Osallistumista ja siten maksuluokkaa voi muuttaa kirjallisella ilmoituksella. Mikäli osallistumisaika 
vähenee ja maksuluokka alenee, edellinen on voimassa seuraavan kuukauden loppuun. Jos 
osallistumisaika lisääntyy, uusi maksuluokka tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Perhe voi 
halutessaan luopua paikasta kesken kauden. Paikasta luopumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti 
iltapäivätoimintapaikkaan ja laskutus jatkuu aina irtisanomista seuraavan kuukauden loppuun. 

Yhteistyöterveisin 

Lapuan sivistystoimi 

 
 
    


