LAPPAJÄRVEN KUNTA

Kesätiedote 10.6.2020

HYVÄT AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN LAPSENSA ILMOITTANEET HUOLTAJAT
Lappajärven kouluilla järjestettävä aamu- ja iltapäivätoiminta 1. -2. luokkalaisille sekä erityisen tuen päätöksen
saaneille lapsille alkaa kuten koulukin tiistaina 11.8.2020. Tämän tiedotteen liitteenä on sopimus, joka palautetaan
yhteiskoululle viimeistään elokuun alussa eli 3.8.2020 mennessä Hyytisentie 5, 62600 Lappajärvi, puh. 06 2412 5121.
Koulun ollessa suljettuna, paperit voi jättää postilaatikkoon. HUOM! koskee kaikki kouluja. Iltapäivätoiminnan
ohjaajien on tärkeää tietää, mihin aikaan lapsi tulee aamupäivätoimintaan tai lähtee iltapäivällä ja saako lapsi lähteä
yksin. Kuten aiemminkin ensi lukuvuonna toimintaan osallistuvia lapsia on paljon, joten oikean henkilöstömäärän
saaminen toimintaan on erityisen tärkeää – kaikkein eniten lasten itsensä kannalta.
Koulujen kanssa on sovittava etukäteen toimintaan osallistumispäivät – mielellään vähintään kuukaudeksi
etukäteen. Vanhemmat sitoutuvat ilmoittamaan lapsen toimintaan osallistumisajat seuraavaksi viikoksi viimeistään
edellisen viikon keskiviikkona klo 12 mennessä. TÄMÄ ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ!!! Mikäli lapsen hoitoaikoja ei ole
ilmoitettu sovittuun aikaan mennessä, laskutetaan ilmoittamattoman viikon päivistä 5 e/pv, jos lapsi osallistuu
toimintaan.
Yhteiskoulun osalta ensimmäisien koulupäivien ajat ilmoitetaan ja varmistetaan maanantaina 10.8.2020 klo 9 – 13
Yhteiskoulun osalta numeroon 040-5729 721 (Pirkko Heikkilä). Länsirannan koulun numero on 0400-364 901
(apulaisjohtaja) ja Rantakankaan koulun 044-3699 690 (apulaisjohtaja); näihin voi soittaa maanantaina 10.8. klo 1214. Yhteiskoulun syyslukukauden 2020 esiopetus ja luokat 1.-3. sekä aamu- ja iltapäivätoiminta toimivat Kivikoululla,
Tyyneläntie 7. Vuoden 2021 alusta siirrytään sitten uuden koulun tiloihin.
Kerhomaksu määräytyy toimintaan osallistumisen mukaan. Maksut näkyvät sopimuksesta. Mikäli lapsen läsnäolo
ylittää toiminta-ajan 7.00 – 16.30, laskutetaan lisämaksu 5e/pv. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi
kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos lapsi on
poissa sairauden takia koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko
kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Mahdollinen poikkeusolojen jatkuminen ei tuo
laskuja toimintaan osallistumisesta.
Aamupala tarjotaan lapsille, jotka tuodaan koululle ennen klo 7.45. Iltapäivän aikana tarjotaan välipala.
Aamupäivätoiminta alkaa klo 7.00 ja päättyy koulun alkuun. Iltapäivätoimintaa on klo 12/13 – 16.30 välisenä aikana
jokaisena koulupäivänä. Koulukyyti tarjotaan iltapäivisin niille, jotka ovat siihen oikeutettuja, silloin kun se on muun
kyydityksen yhteydessä mahdollista, muuten vanhemmat kuljettavat itse lapset iltapäivätoiminnasta kotiin.
Irtisanomisaika on 1 kk. Jos lapsi jää pois iltapäivätoiminnasta esimerkiksi helmikuussa, on siitä tehtävä
irtisanoutuminen joulukuun loppuun mennessä. Jos lapsi ei ole mukana toiminnassa irtisanomiskuukautena, menee
maksusta puolet. Tämä kesätiedote sekä sopimus ja irtisanomislomake löytyvät kunnan nettisivuilta kohdasta
Päivähoito ja koulutus.
Tervetuloa kesän jälkeen kouluun sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan!

Sivistystoimi ja koulut

