HAKUOHJE
Kuopion kaupunki
Kasvu ja oppiminen
Perusopetuksen iltapäivätoiminta
PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN, LUKUVUOSI 2021-2022
Hakuaika lukuvuoden 2021–2022 perusopetuksen iltapäivätoimintaan alkaa 9.2.2021 ja päättyy 26.2.2021. Toimintaryhmät
muodostetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella. Palveluntuottajat ja ryhmien toimintapaikat varmistuvat hakuajan
päättymisen jälkeen. Päätös tehdään lukuvuodeksi kerrallaan ja siinä ilmoitetaan, minkä koulun iltapäivätoimintaan lapselle
myönnetään paikka. Tarkemmat ryhmien yhteystiedot ilmoitetaan huoltajille myöhemmin. Jos määräaikaan mennessä saapuneita
hakemuksia on enemmän kuin toimintapaikkoja, paikat arvotaan.
Ensisijaisesti perusopetuksen iltapäivätoimintaa pyritään järjestämään 1. luokan ja erityisopetuksen oppilaille. Jos ryhmiin jää tilaa,
vapaita toimintapaikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään arkikoulupäivinä
pääsääntöisesti klo 12.00–16.00. Haja-asutusalueen ryhmien toiminta-ajoissa voi olla poikkeuksia.
Hakeminen
Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta tai toimittamalla hakemus 26.2.2021 mennessä osoitteella Kasvun ja
oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Vuorikatu 27,Piharakennus, 70100 Kuopio. Yksityiskoulujen
iltapäivätoimintaan haetaan paperilomakkeella.
Wilmassa on yksi lomake, jolla haetaan kevätlukukaudelle 2021 tai lukuvuodelle 2021-2022.
Täyttämällä sähköisen lomakkeen tai palauttamalla allekirjoitetun lomakkeen, huoltaja sitoutuu maksamaan toimintamaksut
kuukausittain. Hakemukseen tulee merkitä mille ajalle toimintapaikkaa haetaan. Muutoksista pyydetään ilmoittamaan Wilman
muutoslomakkeella (esim. aloituspäivän muutos, muutos toiminta-ajan tarpeessa, paikan irtisanominen, muutokset laskun saajan
tiedoissa). Huoltaja voi irtisanoa toimintapaikan kirjallisesti, jolloin irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.
Toimintamaksut 1.8.2021 alkaen
Jos lapsi osallistuu toimintaan 3h/päivä tai 1-15 tuntia viikossa, maksu on 120 euroa kuukaudessa. Jos lapsi osallistuu toimintaan
4h/päivä tai yli 15 tuntia viikossa, maksu on 160 euroa kuukaudessa. Elokuulta peritään puolet läsnäolojen mukaisesta
toimintamaksuista. Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Koulujen syys-, joulu- ja
hiihtoloman ajalta ei saa maksuhyvitystä.

Maksuhuojennuksen hakeminen
Toimintamaksu puolitetaan, jos perheessä on vähintään kolme lasta iltapäivätoiminnassa tai päivähoidossa. Maksuvapautus
myönnetään, jos perheen tulot alittavat 1.8.2021 voimaan tulevan maksuttoman varhaiskasvatuksen tulorajan, perhe saa
toimeentulotukea tai lastensuojelun / sosiaalityöntekijän lausunnolla. Maksuhuojennusta haetaan erillisellä lomakkeella, johon
liitetään tarvittavat tositteet. Kehitysvammalain piiriin kuuluvien oppilaiden osalta maksua ei peritä. Maksuhuojennuspäätöksiä ei
tehdä takautuvasti.
Maksuhuojennusta haetaan toimittamalla erillinen hakemus liitteineen osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen
iltapäivätoiminta, Vuorikatu 27, Piharakennus, 70100 Kuopio.

Tulostettavat ohjeet ja lomakkeet sekä ohjeet Wilman lomakkeiden täyttämiseen löytyvät kuopio.fi/perusopetukseniltapaivatoiminta – sivulta. Hakuohjeita ja – lomakkeita saa iltapäivätoimintaryhmistä, iltapäivätoiminnan suunnittelijalta sekä
iltapäivätoiminnan sihteeriltä.

Lisätietoja antavat iltapäivätoiminnan suunnittelija Maria Louhimo, puh 044 718 4114 ja iltapäivätoiminnan sihteeri Mirja Räsänen,
puh. 044 718 1388 (etunimi.sukunimi@kuopio.fi).

