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Hakemus iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2022-2023

Lomakkeen palautusosoite: Kirkkonummen kunta / iltapäivätoiminta, PL 20, 02401 Kirkkonummi

Hakemuksen täyttäjä on vastuussa siitä, että lapsen molemmat huoltajat ovat tietoisia iltapäiväkerhopaikan
hakemisesta ja hyväksyvät paikan hakemisen.

Lisätietoa Kirkkonummen kunnan iltapäivätoimintaan hakemisesta: www.kirkkonummi.fi/koululaisten-
iltapaivatoiminta

Kirkkonummen kunnan iltapäivätoiminnan periaatteet ovat luettavissa osoitteessa
www.kirkkonummi.fi/koululaisten-iltapaivatoiminta

Olen lukenut ja hyväksyn kunnan iltapäivätoiminnan periaatteet.

Iltapäivätoiminnan toiminta-ajat ovat koulun lukuvuoden toiminta-aikojen mukaiset.

Oppilaan tiedot

Sukunimi ja etunimi: ____________________________________________________

Syntymäaika: __________________________________________________________

Lähiosoite: ____________________________________________________________

Postinumero ja postitoimipaikka: __________________________________________

Koulu: ________________________________________________________________

Oppilaan huoltaja -tiedot

Sukunimi ja etunimi: _____________________________________________________

Lähiosoite: _____________________________________________________________

Postinumero ja postitoimipaikka: ___________________________________________

Puhelinnumero: _________________________________________________________

Sähköpostiosoite: ________________________________________________________

Toinen huoltaja:

Sukunimi ja etunimi: ______________________________________________________

Lähiosoite: ______________________________________________________________

Postinumero ja postitoimipaikka: ____________________________________________

Puhelinnumero: __________________________________________________________

Sähköpostiosoite: _________________________________________________________
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Hakee kokoviikkoiseen iltapäivätoimintaan (5 päivää viikossa)

Hakee osaviikkoiseen iltapäivätoimintaan (3 päivää viikossa)

Jos tarvitsette osaviikkoista iltapäivätoimintaa, valitse viikonpäivät (enintään kolme päivää), jolloin toimintaa
tarvitaan tai valitse kohta "huoltajalla on vuorotyö".

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Huoltajalla on vuorotyö

Koulu, jonka iltapäiväkerhosta paikkaa haetaan

Erityisen tuen päätös on valmisteilla

Lapsella on erityisen tuen päätös

Mahdollinen perustelu, miksi paikka on erityisesti tarpeen. Kirjoita tähän myös, jos lapsi on tarvinnut
tehostettua tukea esiopetuksessa tai koulussa.

Huoltaja on kotona alle kouluikäisen sisaruksen kanssa.

Jos huoltaja hoitaa kotona perheen alle kouluikäistä lasta, paikka voidaan myöntää vain, mikäli paikan
myöntämiselle on sosioekonomisen tuen tarpeesta johtuva erityinen perusteltu syy. Perustelu
iltapäiväkerhopaikan tarpeelle:
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Iltapäivätoiminnan laskun maksaja

Maksajan etunimi ______________________________________________

Maksajan sukunimi _____________________________________________

Maksajan henkilötunnus _____________________________

Mikäli laskun maksaja on viranomainen, kirjoita viranomaisen yhteystiedot tähän

Päätös julkaistaan sähköisesti Wilmassa. Päätös postitetaan tulosteena oppilaan kotiosoitteeseen vain
erillisestä pyynnöstä. Merkitse rasti, jos haluat päätöksen postitse.

Haluan päätöksen postitse

Päivämäärä  _______________

Allekirjoitus ja nimenselvennys

___________________________________________________________________


