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Koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteet Kirkkonummella, huoltajille

Tähän asiakirjaan on koottu ne Kirkkonummella toteutettavaa koululaisten iltapäivätoimintaa koskevat
periaatteet lukuvuodesta 2023-2024 alkaen, jotka huoltajien on huomioitava hakiessaan iltapäiväkerhopaikkaa
lapselleen.

Hakeminen toimintaan

· Perheet voivat hakea joko koko- tai osaviikkoista paikkaa. Kokoviikkoinen paikka tarkoittaa toimintaa
5pv/vk (950 tuntia lukuvuodessa) ja osaviikkoinen 3pv/vk (570 tuntia lukuvuodessa). Toimintaa
tarjotaan koulupäivisin klo 12–17.

· Huoltajat ilmoittavat osaviikkoista paikkaa haettaessa osallistumispäivät hakulomakkeessa.
Osaviikkoisen paikan saaneet sitoutuvat ilmoittamiinsa osallistumispäiviin koko lukuvuodeksi.
Mahdollisuutta muutoksiin voi kuitenkin kysellä iltapäiväkerhosta. Vuorotyötä tekevien huoltajien
lasten osallistumispäivät voivat vaihdella tarpeen mukaan.

· Varsinaisen päätöksentekoprosessin aikana myönnetyn kerhopaikan voi perua ja haettuja
osaviikkoisen toiminnan osallistumispäiviä muuttaa tai tarkentaa viimeistään kaksi viikkoa päätöksen
tiedoksiantopäivästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti päätöksen ohjeen mukaan. Perumisajan jälkeen
noudatetaan määriteltyä irtisanomisaikaa. Varsinaisen päätöksentekoprosessin jälkeen tehdyissä
päätöksissä ei noudateta perumisaikaa.

· Lapsen molempien huoltajien on hyväksyttävä iltapäiväkerhopaikan hakeminen. Mikäli molemmat
huoltajat eivät hyväksy paikan hakemista, paikkaa ei voida myöntää.

· Iltapäivätoiminnan asianmukaisen järjestämisen varmistamiseksi tullaan hakemusten käsittelyn
yhteydessä käsittelemään myös tietoja lapsen mahdollisista tuen tarpeista.

· Toimintaan voi hakea myös hakuajan jälkeen, mutta hakuaikana hakeneet ovat valintaperusteiden
mukaisesti etusijalla paikkoja jaettaessa. Paikat täytetään valintaperusteiden mukaisessa
järjestyksessä.

Toimintakauden alettua kerhopaikat myönnetään pääsääntöisesti hakemuksen saapumista seuraavan
kuukauden alusta alkaen. Mikäli kerhopaikan tarve on kiireellinen, hakemus ehditään käsitellä ja haettavassa
kerhossa on tilaa, voidaan kerhopaikka myöntää kuukauden puolivälistä alkaen. Tällöin kyseisen kuukauden
asiakasmaksu on puolet normaalista kuukausimaksusta.

Valintaperusteet

Iltapäivätoiminnan paikat jaetaan hakuaikana paikkaa hakeneiden kesken seuraavassa järjestyksessä:

1. 1. vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös tai asiantuntijan lausunto paikan
tarpeesta

2. Muut 1. vuosiluokan oppilaat

3. 2. vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös tai asiantuntijan lausunto paikan
tarpeesta
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4. 3.–9. vuosiluokkien oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös

5. Muut 2.vuosiluokan oppilaat

Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja ei riitä tasavertaisille hakijoille, paikat arvotaan.

Hakuajan jälkeen hakeneet sijoitetaan ryhmiin hakuaikana hakeneiden jälkeen valintaperusteiden mukaisessa
järjestyksessä. Hakuajan jälkeen hakeneiden osalta valintaperusteiden mukaisesti tasavertaisten hakijoiden
kohdalla paikkaa ensin hakenut on etusijalla.

Toiminnasta perittävät maksut

· Osaviikkoisen toiminnan kuukausimaksu on 100 €/kk. Kokoviikkoisen toiminnan maksu on 155
€/kk.

· Elokuussa kuukausimaksu on puolet maksusta ja kesäkuussa maksu määräytyy suhteessa
toimintapäiviin. Kuukausimaksuun sisältyy tapaturmavakuutus, välipala jokaisena toimintapäivänä
ja toiminnassa käytettävät askartelu- yms. tarvikkeet. Koulujen loma-ajat eivät vaikuta maksun
suuruuteen.

· Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä,
maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko
kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Osaviikkoisena osallistuvan kuukausimaksu on puolet
kuukausimaksusta sellaisessa tapauksessa, kun lapsi sairauden vuoksi voi osallistua korkeintaan
vain puoleen niistä toimintapäivistä, joita hänelle ko. kalenterikuukauden aikana tarjotaan.
Sairauspoissaoloista tulee esittää sairaustodistus.

· Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet
kuukausimaksusta.

· Huoltajat voivat hakea alennettua kuukausimaksua tai maksun vapautusta. Kuukausimaksua
voidaan alentaa, jos siihen on syytä huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai
huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Alennetun kuukausimaksun hakulomake ja
maksualennusperiaatteet löytyvät kunnan Internet-sivuilta koululaisten iltapäivätoiminnan
osiosta.

· Mikäli vuorotyöstä tai yhteishuoltajuuden asumisjärjestelyistä johtuvista syistä lapsi tarvitsee
kokoviikkoista iltapäiväkerhopaikkaa vain joka toinen viikko, maksu määräytyy osaviikkoisen
toiminnan mukaan. Huoltajien on toimitettava kirjallinen selvitys tilanteestaan alennuksen
saamiseksi.

Sitoutuminen toimintaan ja toimintamaksujen maksamiseen

· Huoltajat sitoutuvat myönnettyyn kerhopaikkaan lähtökohtaisesti lukuvuodeksi kerrallaan.
· Kaikki osallistumismuutokset kerhopaikan perumisajan jälkeen ilmoitetaan täyttämällä sähköinen

”Iltapäivätoiminnan muutoslomake”, joka löytyy kunnan Internet-sivuilta iltapäivätoiminnan osiosta.
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· Paikan irtisanominen tai muuttaminen koko- tai osaviikkoiseksi tulee voimaan ilmoitusta seuraavan
kuukauden alusta alkaen, mikäli ilmoitus tulee kuukauden 1.–15.päivä. Mikäli ilmoitus tulee
kuukauden 16.päivä tai sen jälkeen, muutos astuu voimaan ilmoitusta seuraavan kokonaisen
kalenterikuukauden jälkeen. (Esimerkki: jos irtisanomisilmoitus tehdään 1.10.–15.10., irtisanominen
astuu voimaan 1.11. alkaen. Jos irtisanominen tehdään 16.10.–31.10., se tulee voimaan 1.12.)

· Paikan muuttaminen osaviikkoisesta kokoviikkoiseksi edellyttää, että kerhon tilanteen kannalta
muutos on mahdollinen.

· Paikan voimassaolo päättyy automaattisesti samalla, kun lapsi vaihtaa koulua. Jos kunta lukuvuoden
aikana osoittaa lapselle uuden lähikoulun, iltapäiväkerhopaikka siirtyy uuden koulun yhteydessä
olevaan kerhoon.

 Iltapäivätoimintaan osallistumisen perusteella ei järjestetä maksutonta koulukuljetusta.
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