
Lapsen Sukunimi ja etunimet (kutsumanimi alleviivataan) Henkilötunnus 1 lk 2 lk *3-9 lk

päätöksen saaneet

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelin kotiin / sähköposti

Perheen tiedot Äidin (avio- tai avopuolison) nimi Henkilötunnus Ammatti tai tehtävä

Työ-/opiskelupaikka, osoite ja puhelin

Isän (avio- tai avopuolison) nimi Henkilötunnus Ammatti tai tehtävä

Työ-/opiskelupaikka, osoite ja puhelin

Toivomus Haen lapselleni ensisijaisesti ap-/ip-paikkaa

toimintapaikasta Hulmin opetusyksiköstä Perälän opetusyksiköstä

Kirkonkylän opetusyksiköstä Isonkylän opetusyksiköstä

Monnarin opetusyksiköstä Kylänpään opetusyksiköstä

Toiminnan tarve Aloituspäivä:

Aamuisin alkaen klo Iltapäivisin klo                                                 saakka

Maksun Koululaisten toiminnasta perittävät maksut ovat kiinteitä maksuja, joihin eivät perheen tulot vaikuta. Maksut määräytyvät seuraavasti:

määräytyminen  - mikäli lapsi osallistuu toimintaan vain iltapäivisin ajalla 11.30 - 16.00  > maksu 90,-/kk

    tai vain aamuisin ajalla 6.30 - koulun alku  > maksu 60,-/kk

 - mikäli lapsi osallistuu toimintaan ajalla 7.30 -16.00  > maksu 110,-/kk

 - mikäli lapsi osallistuu toimintaa ennen klo 7.30  > lisämaksu 20,-/kk

 - mikäli lapsi osallistuu toimintaan klo 16.00 jälkeen  > lisämaksu 20,-/kk

Mikäli lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 pv/kk  > maksu on puolet em.kuukausimaksusta

Toiminnan Lapsen erikoisruokavaliot, allergiat, sairaudet ja muut toiminnan järjestämiseen liittyvät asiat

järjestämiseen

vaikuttavat

tiedot

Erityisen tuen tarve Erityisen tuen päätös tehty

Kyllä Ei

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat saavat vaihtaa tietoja lastani koskevista asioista

luokanopettajan kanssa Kyllä Ei

erityisopettajan kanssa Kyllä Ei

Allekirjoitus Paikka, aika ja allekirjoitus

Palauta hakemus pe 13.5.2016 mennessä apulaisrehtorille koulutulokaspäivässä tai kunnan infoon (Laihiantie 50)

tai kirjepostina: Laihian kunta/Sivistysosasto, PL 13, 66401 Laihia

Lisätietoja antavat apulaisrehtorit Aki Timo (Kirkonkylä/Monnari/Hulmi) p. 050-325 6520 ja 

Sanna Schöning (Perälä, Isokylä, Kylänpää), p. 050-303 2500

*erityisen tuen 

HAKEMUS KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN LV. 2016-2017

Perusopetuslain mukaisella koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritää vähentämään lasten yksinäistä aikaa koulun jälkeen 

ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja helpottamaan perheen ja työelämän yhteensovittamista.                                                                  

Toimintaa järjestetään koulupäivinä klo 6.30-17.00. Toimintaa ei järjestetä iltaisin, viikonloppuisin eikä koulujen lomien aikana. 

Ryhmät perustetaan, mikäli osallistujia sitoutuu toimintaan vähintään 9. 


