YLIVIESKAN KAUPUNKI
Sivistyskeskus
Valtakatu 4, 84100 YLIVIESKA
www.alavieska.fi
www.ylivieska.fi
Iltapäivätoimintaan
osallistuva lapsi

Toiminnan alkupvm.
Suku- ja etunimi

SOPIMUS ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA
Sivistyspalvelut, Pappilantie 1, 85200 Alavieska
Päivittäinen toiminta-aika (tuntia)
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YHT.

Iltapäivätoiminta alkaa koulun päättymisen jälkeen. Koska toimintamaksu määräytyy keskimääräisen toiminta-ajan
mukaan, lasketaan viikottainen tuntimäärä sarakkeeseen YHT.
Huoltaja /
Huoltajat

Suku- ja etunimi
Puhelin

Sähköpostiosoite

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Suku- ja etunimi
Puhelin

Sähköpostiosoite

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Allekirjoitukset Päiväys
(sen huoltajan
Ylivieskassa
Alavieskassa
nimi ja sotu, jolle
lasku lähetetään)

Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennös

Sotu:
Päiväys

Ohjaajan allekirjoitus ja nimen selvennös

Ylivieskassa
Alavieskassa
Maksut

Iltapäivätoiminnan
maksu
määräytyy
kolmen
mukaan riippuen keskimääräisen
Iltapäivätoiminnasta
perittävät
maksut
2015 -maksuluokan
2016
päivittäisen toiminta-ajan pituudesta. (Perusopetuslaki § 48 b, f ja SivLtk 19.5.2010 § 47)
1 - 3 h/pv: 60,,00
80,00 €€
60,00
3 h / pv ( - 17 h/ viikko) 60 € / kk
1- 4 h/pv: 80,00
100,00€€
4 h / pv (18 - 22 h/ viikko) 80 € / kk
Jos varataan enintään 10 päivää kuukaudessa, peritään maksusta puolet.
5 h / pv (23 - 25 h / viikko) 100 € / kk
Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai
iltapäivätoimintaan
yli 10 päivänä,
peritään
Maksu
peritään jokaiselta
sellaiseltamaksusta
kuukaudelta,
jonapuolet.
lapsi osallistuu ao. toimintaan. Maksusta
Jos sairaudesta
poissaolo
kestää koko
kalenterikuukauden
maksua
ei peritä. vuoksi
peritään
puolet,aiheutuva
jos ao. toimintaa
annetaan
enintään
10 päivänä tai lapsi
ei sairautensa
Jososallistua
lapsi ei muusta
syystäyliosallistu
toimintaan
koko
kalenterikuukautena,
maksuna peritään
voi
toimintaan
10 päivänä
kyseisen
kuukauden
aikana. Jos sairauspoissaolo
jatkuu
koko
kuukauden,
ei
maksua
peritä.
puolet kuukausimaksusta.
Hyvissä ajoin ennalta ilmoitetut muut poissaolot huomioidaan laskutuksessa em. porrastuksen
Jos
lapsi on poissa jostain muusta syystä kuin sairauden takia koko kalenterikuukauden,
mukaisiksi.
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Lisätietoja

Asiakastietonne rekisteröidään koulutoimen oppilastietorekisteriin. Rekisteriseloste on nähtävissä asiakaspalvelutoimistossa.

Lomake palautetaan iltapäiväkerhonohjaajalle tai koulutoimistoon.

