ILTAPÄIVÄKERHOHAKEMUS/ lv. 2022-2023
Hakemus saapunut:

Sivistystoimi
KOULULAISEN TIEDOT
Lapsen
henkilötiedot

Nimi

Syntymäaika

f
Osoite

Koulu

Luokka-aste

Allergiat, sairaudet, lääkitykset tms.

Muuta erityistä huomioitavaa

Iltapäiväkerhopaikka
jota hakee

Juokslahden koulu

Kaipolan koulu

Jämsänkosken yhtenäiskoulu/Korven koulu

Kuoreveden koulu
Länkipohjan koulu
Jämsänjoen yhtenäiskoulu/Vitikkala
Erityisen tuen kerho, Jämsänjoen yhtenäiskoulu/Vitikkala
Lapsellenne on tehty erityishuolto-ohjelma

HUOLTAJAN TIEDOT
Laskutustiedot
Vanhemman /
huoltajan tiedot

Kyllä

Ei

Huoltajan suku- ja etunimi

Syntymäaika

Osoite

Puhelinnumero

Huoltajan suku- ja etunimi

Syntymäaika

Osoite

Puhelinnumero

Päivämäärä ja
allekirjoitus

Lomakkeen palautus:
Iltapäivätoiminnan koordinaattori Minna Kinnunen,
Kuoreveden koulu, Opinkuja 2, 35600 Halli
Tiedustelut: Minna Kinnunen, puh. 040 524 7298

Lue ohjeita seuraavalta sivulta

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA /
OSALLISTUMISMAKSU 1.8.2022
Iltapäivätoiminnan maksun muodostuminen
Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään puolet
maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua
aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta
aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta
syystä osallistu toimintaan koko kalenteri- kuukautena, maksuna peritään puolet
kuukausimaksusta.
Laskutusperiaatteet

2022

Kuukausimaksu

135 € / kk

Irtisanomisperiaatteet
Iltapäivätoimintaan varattu paikka on irtisanottava kirjallisesti irtisanomiskuukautta
edeltävän kuukauden ensimmäiseen päivään mennessä.
Aamutoiminta
Aamutoiminta eli ns.aamujousto on maksutonta. Koulujen on mahdollista järjestää
aamujousto resurssiensa puitteissa.
Maksuvapautuksen hankeminen
Maksuvapautusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja liitteenä tulee olla perheen
tuloselvitys.
Mahdollisuudesta hakea maksuvapautta on maininta iltapäivätoimintahakemuksen lomakkeella
sekä ohjeistus, kuinka tulee toimia, mikäli maksuvapautta aikoo hakea.
Maksuihin voidaan antaa alennus erityisistä syistä, jotka voivat liittyä muutoksiin huoltajan
elatusvelvollisuudessa, toimeentuloedellytyksissä tai jos alentamiseen liittyy huollollisia näkökohtia.
Alennus on suuruudeltaan enintään puolet ja se edellyttää asiantuntijalausuntoa lähinnä sosiaali- ja
terveystoimialta.
Maksuvapauden kriteerit ovat seuraavat :
Perheen koko

Tuloraja / € (bruttoansio enintään)

2 henkilöä

2798

3 henkilöä

3610

4 henkilöä

4099

5 henkilöä

4588

6 henkilöä tai enemmän 5075
Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus seuraavista lapsista on 189 euroa.
Hakemus maksuvapaudesta toimitetaan
Jämsän kaupungin sivistystoimi
Taloussihteeri
Keskuskatu 17
42100 Jämsä
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