TIEDOTE 2017-2018

Hakuohje perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Hyvät huoltajat!
Iltapäivätoimintapaikkaa voi hakea 1. – luokkalaisille ja
2.- luokkalaisille sekä oppilaille, joilla on erityisen tuen
päätös. Iltapäivätoimintapaikkojen
lapsivalintajärjestyksestä on päätetty opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnassa 19.11.2014.
Lapsivalintajärjestykseen voi tutustua osoitteessa
www.espoo.fi/iltapaivatoiminta.
Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ryhmämuotoista
toimintaa, jossa 15 lapsen ryhmää ohjaa yksi aikuinen.
Iltapäivätoimintaa järjestetään kouluilla kaupungin
omana toimintana, antamalla avustusta yksityisille
palveluntuottajille tai ostopalveluna. Iltapäivätoiminta ei
ole subjektiivinen oikeus lapselle. Kaikille hakijoille ei
välttämättä voida osoittaa iltapäivätoimintapaikkaa.
Huoltajilta perittävät asiakasmaksut:
 osa-aikainen iltapäivätoiminta - klo 12–15,
asiakasmaksu 80€/kk
 kokoaikainen iltapäivätoiminta - klo 12–17,
asiakasmaksu 140€/kk.
Asiakasmaksu on kaikkina toimintakuukausina sama,
myös elokuussa. Kesäkuussa ei asiakasmaksua
peritä. Asiakasmaksuun sisältyy välipala.
Lukuvuonna 2017–2018 iltapäivätoimintaa järjestetään
arkisin koulupäivinä ajalla 10.8.2017–1.6.2018.
Päätös iltapäivätoimintapaikasta tehdään huoltajan
hakemuksessa ilmoittaman toiminta-ajan mukaisesti,
joko kokoaikaisena tai osa-aikaisena. Hakemuksessa
ilmoitettu toiminta-aika on sitova. Toiminta-aikaa voi
muuttaa aikaisintaan kevätlukukauden alusta. Ilmoitus
tehdään kirjallisesti vähintään kokonaista
kalenterikuukautta aikaisemmin. Esimerkiksi
marraskuussa tehty muutos tulee voimaan 1.1. alkaen.

Hakuaika iltapäivätoimintaan on 10.1.20173.5.2017 klo. 15.45 saakka
Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta
huomioon keväällä paikkoja jaettaessa, vaan ne
käsitellään kuukausittain elokuusta alkaen. Tällöin
voidaan osoittaa mahdollisia peruutuspaikkoja.
Hakuajan jälkeen saapuneiden hakemusten tarkempi
käsittelyaikataulu ilmoitetaan iltapäivätoiminnan
internet-sivuilla.
Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilman
kautta samoilla tunnuksilla, joilla ilmoittaudutaan
kouluun. Huoltajien Wilma -käyttäjätunnus on
käytössä koko lapsen oppivelvollisuusajan.
Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen Wilman
kautta ei ole mahdollista, toimintaan voi hakea
paperilomakkeella. Paperilomakkeen voi tulostaa
iltapäivätoiminnan internet-sivuilta tai tilata numerosta
09 816 52029. Hakemuksen tulee olla perillä 3.5.2017
klo 15.45 mennessä osoitteessa: Suomenkielisen
opetuksen tulosyksikkö, Tukipalveluiden vastuualue,
PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai käyntiosoite:
Kamreerintie 3 B, 8. krs.
Päätös iltapäivätoimintapaikasta annetaan tiedoksi
huoltajan hakemuksessa tekemän valinnan mukaisesti
joko sähköisesti Wilmassa 18.5.2017 tai kyseisenä
päivänä postin kuljetettavaksi jätetyllä kirjeellä.
Huoltajan tulee peruuttaa iltapäivätoimintapaikka
31.7.2017 mennessä, mikäli lapsi ei tarvitse paikkaa.
Tämän jälkeen tehtyjen peruutusten osalta
noudatetaan irtisanomisaikaa. Irtisanomisajalta
veloitetaan asiakasmaksu.

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta ja lapsivalintakriteereistä:
www.espoo.fi/iltapaivatoiminta tai sähköpostitse osoitteesta iltapaivatoiminta@espoo.fi
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