Esikoululaisten ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 2017-2018
Akaan kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista esikoululaisten ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti esikoululaisille sekä 1. ja 2. vuosiluokan
oppilaille.
Toimintaan hakeminen
 Kirjallinen hakemus, hakulomakkeita saa toimipaikoista (kouluilta) ja Akaan kaupungin nettisivulta. Hakemus tehdään lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan.
 Hakuaika 23.1 – 7.4.2017.
Toiminta-aika
 Aamutoimintaa järjestetään koulun toiminta-ajan ulkopuolella pääsääntöisesti klo 6.30 alkaen
ja iltapäivätoimintaa klo 17.00 saakka.
 Toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä maanantaista perjantaihin. Toiminta alkaa esikoululaisilla 31.7.2017 ja koululaisilla koulun alkaessa keskiviikkona 9.8.2017.
 Syys-, joulu-, talvi- ja kesäloman aikaan toimintaa ei järjestetä. Esikoululaisille toiminta järjestetään loma-aikoina keskitetysti tarpeen mukaan
Maksut
 Laskutus tapahtuu varattujen osallistumispäivien mukaisesti. Perhe sitoutuu päivien lukumäärään lukukaudeksi kerrallaan. Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi
osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Mikäli lapsi on sairauden takia poissa koko kuukauden,
maksua ei peritä. Maksusta peritään puolet kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Päivien lukumäärää voi perustellusta syystä vaihtaa kerran lukukaudessa. Muutosta haetaan
kirjallisesti kahta viikkoa aikaisemmin ja se tulee voimaan ilmoituskuukautta seuraavan kuukauden alusta.
 Maksualennuksissa ja –vapautuksissa noudatetaan päivähoitolainsäädännön tulorajoja. Maksu
jätetään perimättä tai sitä alennetaan, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset
tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.
Käyntimaksut 1.8.2016 lähtien ovat:

Käyntejä 1-10 / kk
Käyntejä yli 10 / kk

3 h /pv
60 e
120 e

4 h / pv
80 e
160 e

yli 4 h / pv
105 e
210 e

Irtisanoutuminen
 Toiminnasta irtisanoutuminen tehdään kirjallisesti vähintään kahta viikkoa ennen lopettamispäivää.
Mitä ap-ip-toiminnassa tehdään?
 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa valtakunnalliset opetushallituksen hyväksymät
perusteet sekä kuntakohtainen toimintasuunnitelma.
 Lisäksi jokaisessa toimipaikassa on oma päivärytmi ja viikko-ohjelma.
 Toiminnassa yhdistellään vapaata leikkiä ja ohjattua toimintaa aikuisen valvonnassa ja ohjauksessa.
 Ohjatut toimintatuokiot sisältävät mm. liikuntaa, kädentaitoja, musiikkia, leivontaa ja luovaa ilmaisua. Ohjattuun toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.
 Retkistä ja tapahtumista ilmoitetaan aina erikseen.
 Aamutoiminnassa esikoululaisille tarjotaan aamupala, koululaiset voivat ottaa omat eväät mukaan. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan kaikille välipala.

Lisätietoja: Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.akaa.fi/lapset_ja_nuoret/aamuja_iltapaivatoiminta/
Huom! Aamu- ja iltapäivätoiminta ei kuulu koulukuljetusedun piiriin!
PALAUTA
hakulomake koululle 7.4.2017 mennessä.

