LEMIN KUNTA
Vapaa-aikatoimi
Toukkalantie 2
54710 LEMI
p. 040-595 7350 / Liljander
MITÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTA ON?
Iltapäivätoiminta on koulupäivän jälkeen tapahtuvaa päivittäistä toimintaa, joka
tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön viettää iltapäivä. Toiminta on enisijaisesti
tarkoitettu perusopetuksessa oleville 1.-2. -luokkalaisille sekä 3.-9. vuosiluokkien
erityisoppilaille. Ensimmäisen luokan oppilailla on ensisijainen oikeus tulla hyväksytyksi toiminnan piiriin.
Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia. Päivittäinen toiminta-aika on pääsääntöisesti klo 12-17 koulun
työjärjestyksen mukaisesti, n. 5h/päivä. Ei kuitenkaan koulujen loma-aikana eikä
jos koulupäivä on lauantai.
Toiminta alkaa ensimmäisenä koulupäivänä torstaina 10.8.2017.
Ohjaajat ovat paikalla koulupäivän päätyttyä ja toimintaa järjestetään klo 17 asti.
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on:
kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
lapsen tunne-elämän, sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen
lapsen hyvinvoinnin ja tasa-arvoisuuden edistäminen
syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden edistäminen
Iltapäivätoimintapaikat, järjestäjä lukuvuonna 2017-2018:
1. Lemin kirkonkylän Tapiolan nuorisotilat ja/tai koulukeskus, Lemin kunta
2. Kuukanniemen koulu, Lemin kunta
(Ilmoittautuminen on sitova lukukaudeksi kerrallaan - kysy tarvittaessa lisätietoja).
Kunta ei vastaa iltapäivätoiminnan mahdollisesti tarvitsemista liitäntäkuljetuksista.
Toiminnan ohjelmallisissa osuuksissa leikitään, liikutaan, ulkoillaan, retkeillään lähimaastoon,
askarrellaan, luetaan, levätään, tehdään läksyjä ja syödään välipala. Toimintavuoden aikana
voidaan järjestää myös eri toimijoiden kanssa yhteisiä tapahtumia. Toiminnassa otetaan huomioon lasten ja vanhempien toiveet mahdollisuuksien mukaan.
Toiminnassa mukana oleva lapsi on vakuutettu järjestävän tahon puolelta ja sattuneen tapaturman
hoito on lapselle maksutonta. Lapsen on tultava ip-toimintaryhmään suoraan koulusta, lyhintä reittiä,
jotta vakuutus korvaa mahdolliset vahingot.

Toiminnasta perittävä maksu:
Sivistyslautakunta päättää toiminnasta perittävät maksut.
Maksut olivat lukuvuotena 2016-2017 tulevan lukuvuoden 2017-2018 maksut vielä päättämättä.
* 100€ lapsi toiminnassa mukana enemmän kuin 10 pv/kk
* 50€ lapsi toiminnassa mukana 10pv tai vähemmän/kk
* sisaralennus on 20€ toisesta, jos kummatkin kokoaikaisia
* elo- ja joulukuun maksut ovat kaikilta 50€, ilman sisaralennusta.

Vanhempien on itse huolehdittava toiminnasta hakeminen päivittäin.
Toimintaan hakeminen ja päätökset:
Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan oheisella hakemuslomakkeella,
28.4.2017 mennessä osoitteella: Lemin kunta, vapaa-aikatoimisto, Toukkalantie 2,
54710 LEMI. Lisätietoja saa, p. 040-595 7350 / Sirkka Liljander
myös sähköinen ilmoitus käy e-mail: sirkka.liljander@lemi.fi
(lomalla 10.-23.4.2017)

