HAKEMUS / KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

syksy 2020 – kevät 2021

Suku- ja etunimet:
LAPSEN TIEDOT
Syntymäaika:

Äidinkieli: suomi
muu
mikä

ruotsi

Seurakunta tai väestörekisteri:

Lähiosoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

Koulu ja
vuosiluokka
syksyllä 2020:

Lapsella on koulutusjohtajan päätös erityisestä tuesta

Kyllä

Lapselle ollaan selvittämässä erityistuen tarvetta

Kyllä

Lapsi tarvitsee toimintaan osallistuakseen erikseen määriteltyä tukea
Kyllä
Perustelut:
(Tiedot annetaan ip-ohjaajille ja palveluntuottajalle tiedoksi)
Huoltajan yhteystiedot:
HUOLTAJIEN TIEDOT
sähköpostiosoite:

Nimi

(työ)

Puh: (koti)

Toisen huoltajan nimi (ja osoite, jos ei sama kuin lapsen)
Nimi:

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN
TARVE

Puhelin:

Lapsi aloittaa iltapäiväkerhon

/

2020

(koulujen alkamispäivä 12.8.2020)

Kerhossa oloaika:
max. 3 h/pv =81e/kk
max. 4 h/pv =108e/kk
max.5 h/pv =135 e/kk
Kuukausimaksu vahvistetaan pisimmän päivittäisen kerhoajan mukaan ja se koskee koko kuukautta.
Koulujen loma-ajat tai kuukausien pituus eivät vaikuta erän suuruuteen.
PERUSTELU KERHOPAIKAN
TARPEESTA

Ensisijaisesti:
KERHOPAIKKA JOHON
HAKEE

Viranhaltija täyttää:

Toissijaisesti:

Lakisääteisyys ei tuo subjektiivista oikeutta toimintaan. Tavoite on järjestää ip-paikka ensisijaisesti ekaluokkalaisille. Toiminnan toteuttajina toimivat eri yhdistykset ja seurakunta. Porvoon kaupungin koulutuspalveluilla on koordinointivastuu. Hakulomakkeella hakija sitoutuu iltapäivätoimintamaksun suorittamiseen valitsemansa kerhovaihtoehdon mukaisesti lukuvuotena
2020–2021. Toimintaan sitoutuminen astuu voimaan, mikäli hakemusta ei peruuteta kirjallisesti viimeistään kahden viikon
kuluessa myönteisen päätöksen saamisesta. Kerhopaikan irtisanoutumisaika on vähintään kalenterikuukausi ennen
muutoksen alkua. Jos lapsi aloittaa erityisopetuksessa, haetaan kerhopaikkaa siitä koulusta, jossa lapsi aloittaa koulun.
Iltapäiväkerhon toimintapaikkaan ei järjestetä kuljetusta eikä kuljetuksen kustannuksia korvata. Lisätietoja kaupungin
verkkosivuilta.
TIEDONSIIRTOLUPA
ALLEKIRJOITUS

Vastuuohjaaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä aikaisempaan hoitopaikkaan/esikouluryhmään/kiertävään
erityislastentarhanopettajaan/kouluun saadakseen tarpeellista tietoa, jotta hän voi tarkoituksenmukaisesti järjestää toimintaa lapselle. Huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella
suostumuksella voidaan toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja
pyytää myös muilta tahoilta perusopetuslain 40 §:n mukaan.
kyllä

HAKEMUS
VASTAANOTETTU

ei

/

2020

/

2020 klo

Huoltajien allekirjoitukset

___________________________
Vastaanottaja

Hakemus palautetaan viimeistään 16.2.2020: Porvoon kaupunki / Sivistystoimi / Iltapäivätoiminta
Postiosoite: PL 23, 06101 Porvoo. Hakemuksen voi jättää palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, 06100 Porvoo.
Lisätietoja: Porvoon kaupungin sivistystoimi, ip-koordinaattori Anne Lindholm, puh. 040 195 2805 anne.ch.lindholm@porvoo.fi

