Rovaniemen kaupunki
Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Hakuaika lukuvuoden 2019–2020 iltapäivätoimintaan – sähköinen haku
Rovaniemen kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa perusopetuksen 1.-2.- luokkien ja erityisen tuen piirissä oleville 1.-3.- luokkien oppilaille. Lapset otetaan toimintaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten
paikkaa kannattaa hakea hakuajan puitteissa, vaikka sitä ei tarvittaisikaan heti elokuussa. Aloituspäivä määritellään
hakemuksessa ja sitä voi tarvittaessa muuttaa myöhemmin. Mikäli kerhopaikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija kerhopaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla. . Suurten koulujen osalta 2. vuosiluokkien oppilaiden iltapäivätoiminnan päätökset tehdään vasta syksyllä, jotta kaikki 1. vuosiluokan oppilaat saavat
paikan. Toiminnan tuottajina toimivat Rovaniemen seurakunta ja paikalliset yhdistykset.
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä tarjota lapselle paikka viettää koulutyön
jälkeistä aikaa turvallisesti aikuisten läsnä ollessa. Iltapäivätoiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuden omaehtoiseen ja
ohjattuun toimintaan.
Koulun iltapäivätoiminta aloitetaan, jos siihen ilmoittautuu vähintään 7 lasta. Toimintaa järjestetään lukuvuoden kaikkina koulupäivinä klo 11 -17. Lukuvuonna 2019–20 iltapäivätoiminnan maksu on 90 euroa kuukaudessa.
Laskutusjakso on kalenterikuukausi. Maksuun sisältyy päivittäinen toiminta ja välipala. Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivät eivät vaikuta maksun suuruuteen. Maksut ovat ulosottokelpoisia. Perusopetuslain 44 §:n
3 momentin mukaan ”maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä
ulosottotoimin säädetään.”
Iltapäivätoiminnan maksun alentamista/maksuvapautusta tulee hakea ennen laskutuksen alkamista. Takautuvia päätöksiä ei tehdä. Maksujen alentamisesta tai maksuvapautuksesta päättää iltapäivätoiminnan koordinaattori. Hakemuksia saa iltapäivätoiminnan koordinaattorilta, palvelupiste Osviitasta sekä netistä.
Kerhopaikan irtisanomisaika on 1 (yksi) kalenterikuukausi ja kerhosuhde päättyy aina kuukauden loppuun. Irtisanominen tulee tehdä iltapäivätoiminnan koordinaattorille. Jos toiminnasta halutaan jäädä pois esim. helmikuun 1. päivästä alkaen, tulee irtisanominen tehdä koordinaattorille joulukuun viimeiseen päivään mennessä.
Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilma – järjestelmän kautta, huoltajan Wilma –tunnuksia käyttäen.
Mikäli huoltajalla ei mahdollisuutta hakea sähköisesti, hakulomakkeita on saatavilla palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin nettisivuilta.
HUOM! 2.-luokkalaisten ja erityisen tuen piirissä olevien 1.-3. luokkalaisten hakuaika 23.5.- 7.6.2018
Paperisen hakulomakkeen palautus:
* Rovaniemen kaupunki, Koulutuspalvelut/Iltapäivätoiminta, PL 8216, 96101 Rovaniemi
Lukuvuonna 2018–2019 iltapäivätoimintaa on järjestetty seuraavilla kouluilla:
Alakorkalon koulu
Lapin yliopiston harjoittelukoulu
Hirvaan koulu
Korkalovaaran peruskoulu
Koskenkylän koulu
Muurolan peruskoulu
Nivavaaran koulu
Ounasjoen peruskoulu
Ounasrinteen koulu

Ounasvaaran peruskoulu
Rantavitikan peruskoulu
Rautiosaaren koulu
Saaren koulu
Steinerkoulu
Syväsenvaaran koulu
Vaaranlammen koulu
Viirinkankaan koulu
Ylikylän koulu

Iltapäivätoimintaa voidaan järjestää myös muilla kouluilla, mikäli toimintaan ilmoittautuu vähintään 7 lasta.
Lisätietoja:

Iltapäivätoiminnan koordinaattori Mervi Pöykiöniemi, puh. 040 745 7095,
mervi.poykioniemi(at)rovaniemi.fi

