HAKEMUSLOMAKE AAMU- JA
ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
Henkilötiedot

Oppilaan nimi

Luokka

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Lapsen terveydentila

Onko sairauksia tai allergioita, joita kerhoissa tulee ottaa huomioon?

Huoltajan tiedot

Äidin nimi

Puhelin kotiin

Puhelin työhön

Isän nimi

Puhelin kotiin

Puhelin työhön

Nimi

Puh.

Varahenkilö (mikäli vanhempiin ei saada yhteyttä
Lapsen saa hakea iltapäivätoiminnasta (väh. yksi)
Aamu-/iltapäivätoiminnantarve

Nimi:
Puh.

Nimi:
Puh.

LAPSI ALOITTAA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ____ /_____20__
(rastita toiminnan tarve)
1. AAMUPÄIVÄTOIMINTA

2. ILTAPÄIVÄTOIMINTA

3-5 pv/vko (30 €/kk)
klo 7.30-10.00

3-5 pv/vko (100 €/kk)
klo 16.30 saakka

1-2 pv/vko (15 €/kk)
klo 7.30-10.00

1-2 pv/vko (50 €/kk)
klo 16.30 saakka

Irtisanoutuminen

Irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti rehtorille.

Huoltajan sitoumus

Olen tietoinen Oulun kristillisen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja periaatteista. Hyväksyn kristillisen arvopohjan ja olen valmis kasvatukselliseen yhteistyöhön

Oulu____/____20___
__________________________________
huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys
Rehtorin päätös

LAPSELLE MYÖNNETÄÄN TOIMINTAPAIKKA AJALLE __ /__20

- __ /__20

MAKSU / kuukausi
3-5 pv/vko (30 €/kk)
klo 7.30-10.00

3-5 pv/vko (100 €/kk)
klo 16.30 saakka

1-2 pv/vko (15 €/kk)
klo 7.30-10.00

1-2 pv/vko (50 €/kk)
klo 16.30 saakka

Rehtorin allekirjoitus
Oulu ____/____20___
__________________________________
rehtorin allekirjoitus

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TIEDOTE
Aamu- ja iltapäivätoimintaa (KouluPlus) järjestetään arkipäivisin klo 7.30 – 16.30 välisenä aikana.
Koulumme järjestämä aamu- ja iltapäivätoiminta rakentuu kristillisille arvoille kuten koulummekin toiminta. Järjestämme lapsille monipuolista ohjelmaa liikunnan, ulkoilun, pelien, käden taitojen, lukemisen ja läksyparkin parissa.
Kaupungin toimista poiketen järjestämme myös aamupäivätoimintaa ja tarjoamme mahdollisuutta kokoviikkoisen osallistumisen lisäksi myös osallistumisen puolittamiseen.

Vastuuhenkilö
APIP-toiminnan vastaavana ohjaajana toimii:
Mervi Tokola, p. 044 040 2061 / mervi.tokola@oukris.fi
Muina ohjaajina toimivat Anne Ojala, Jani Leinonen sekä harjoittelijoita.

Osallistumismaksut
Olemme velvoitettuja Oulun kaupungin määrittelemiin iltapäivähintoihin, koska saamme kaupungin
nuorisotoimelta avustusta yhden työntekijän palkkaukseen. Vanhemmat sitoutuvat maksamaan osallistumismaksun ilmoittaessaan lapsensa aamu- ja iltapäivätoimintaan. Maksu sisältää ohjauksen, tapaturmavakuutuksen sekä tarvittavat askartelu- ym. materiaalit. Aamupäivätoiminnan maksuun kuuluu lisäksi aamupala ja iltapäivätoimintaan välipala.
•
•

Aamupäivätoiminnan maksu 30 €/kk (3-5 pv/vko) tai 15 €/kk (1-2 pv/vko)
Iltapäivätoiminnan maksu 100 €/kk (3-5 pv/vko) tai 50 €/vko (1-2 pv/vko)

Mikäli perheestä osallistuu kaksi lasta aamu- ja iltapäivätoimintoihimme, puolitetaan toisen lapsen
hinta (kahdesta iltapäivätoimintaan osallistuvasta lapsesta maksua siis 100€ ja 50€). Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä tai jos muusta
syystä aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksusta peritään vain puolet. Maksua
ei peritä, mikäli sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden. Koulujen loma-ajat ja
kuukausien pituus ei vaikuta maksuerän suuruuteen.
HUOM! Laskutuskulujen vähentämiseksi toivomme voivamme toimittaa laskut sähköisessä muodossa. Sitä varten pyydämme lähettämään sähköpostiosoitteenne Merville. Mikäli ette halua sähköistä laskua, toimitamme paperilaskun lapsen mukana kotiin.

