Hyvinvointitoimi

TIEDOTE AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN OSALLISTUVILLE

Rääkkylän kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa iltapäivätoimintana Rääkkylän koululla, os.
Paksuniementie 7, 82300 Rääkkylä. Toiminta on tarkoitettu 0 – 2 –luokkalaisille ja erityislapsille.
Erityislapset ovat oikeutettuja toimintaan koko peruskoulun ajan. Esikoululaisten vanhemmat voivat
valita lapselleen joko päivähoidon tai aamu- ja iltapäivätoiminnan.
Aamu- ja iltapäivätoimintaan voi osallistua enintään 25 lasta. Toimintaan pääsevät ensisijaisesti 1ja 2-luokkalaiset ja erityisen tuen päätöksen saaneet lapset, joiden huoltajat käyvät työssä,
opiskelevat tai toimivat yrittäjinä. Toissijaisesti toimintaan pääsevät esikoulua käyvät lapset, joiden
huoltajat käyvät työssä, opiskelevat tai toimivat yrittäjinä.
Toimintaan haetaan kirjallisella hakulomakkeella. Hakemukset palautetaan koulutoimistoon.
Lapselleen aamu- ja iltapäivätoimintapaikkaa hakevan vanhemman on arvioitava mahdollisimman
tarkkaan toiminnan tarve ja kesto. Maksu määräytyy hakulomakkeessa ilmoitetun
osallistumistuntimäärän mukaisesti. Lisäksi huoltajien tulee ilmoittaa työssä tai opiskelussa tai
kotona oleminen.
Uusia osallistujia otetaan myös kesken lukuvuoden, jos ryhmään mahtuu.
Lapsille, jotka tarvitsevat aamu- ja iltapäivätoimintaa jonkin muun syyn kuin vanhempien työn tai
opiskelun perusteella, tarjotaan toimintaa kaksi kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan
iltapäivätoimintana. Jos perheen tilanteessa tapahtuu muutoksia esim. työn tai opiskelun
alkamisen vuoksi, pyydämme teitä toimittamaan ryhmän ohjaajan nähtäväksi todistuksen esim.
koulutukseen hyväksymisestä ja koulutuksen pituudesta.
Kunta tarjoaa iltapäivätoimintaa kouluvuoden aikana koulujen loppumisesta klo 17 saakka.
Iltapäivän välipala tarjotaan, kun kaikki toimintaan osallistuvat ovat tulleet koulusta iltapäivän
toimintaryhmään.
Lapsille tarjotaan mahdollisuus ohjattuun läksyjen tekemiseen. Tästä kysytään kodin kanta ja
toiveet toiminnan alkaessa. Samoin ryhmissä laaditaan yhteiset säännöt, jotka lähetetään kotiin
hyväksyttäviksi.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa kunnan hyväksymä toimintasuunnitelma, jossa painotetaan kodin
ja toiminnan järjestäjän yhteistä kasvatusvastuuta, turvallisen ja virikkeellisen iltapäivän
järjestämistä, unohtamatta lapselle tarjottavaa mahdollisuutta lepoon ja rauhoittumiseen.
Huoltajilta edellytetään sitoutumista sääntöihin ja perheen ilmoittamiin toiminta-aikoihin.

käännä->

Toiminnasta perittävät maksut:
Lapsi osallistuu toimintaan

Maksun määrä

enintään 10 päivänä kuukaudessa

30 euroa/kuukausi

päivittäin, mutta tuntimäärä on alle kolme tuntia
päivässä

30 euroa/kuukausi

yli 10 päivänä kuukaudessa keskimäärin kolme
tuntia päivittäin

60 euroa/kuukausi

keskimäärin neljä tuntia päivittäin

80 euroa/kuukausi

tilapäisesti enintään 5 päivää kuukaudessa

5 euroa/päivä

aamutoimintaan päiväkodissa ja
iltapäivätoimintaan aamu- ja
iltapäivätoiminnassa

100 euroa/kuukausi

aamutoimintaan päiväkodissa ja
iltapäivätoimintaan aamu- ja
iltapäivätoiminnassa enintään 10 päivää
kuukaudessa

60 euroa/kuukausi

Maksu määritellään hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella. Osallistumismaksusta ei voi tehdä
takautuvaa päätöstä.
Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus,
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Vapautusta maksusta
tai maksun alennusta haetaan rehtorilta, kts. yhteystiedot alta.
Mikäli huoltaja on hakenut lapselleen aamu- ja iltapäivätoimintapaikkaa, eikä tarvitse sitä, tulee huoltajan
etukäteen ilmoittaa perumisesta kirjallisesti rehtorille. Mikäli kirjallista peruutusta ei ole tullut, peritään
paikasta päätöksen mukainen maksu.
Huoltajalle voidaan myöntää maksuun muutos, mikäli osallistumisaika on muuttunut. Päätöksen
muutoksesta tekee rehtori. Maksusta ei voi tehdä takautuvaa päätöstä. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa
maksusta päättää rehtori.
Aamu- ja iltapäivätoimintaterveisin
Rauni Ronkainen
rehtori
040-105 3101
rauni.ronkainen@raakkyla.fi

