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Kasvun ja oppimisen palvelut
Iltapäivätoiminta

23.4.2021

Koululaisten iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista toimintaa, jota kunta voi tarjota
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikille erityisen tuen piirissä oleville
perusopetuksen oppilaille.
Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuoden aikana koulupäivinä klo 12-16.30 Hakametsän,
Saarniston ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa, klo 13-16.30, Kalannin koulussa ja
12.30-16.30 Lokalahden koulussa

Mikäli hakijoita iltapäivätoimintaan on enemmän kuin paikkoja,
suoritetaan valinta seuraavin perustein (perusteet
tärkeysjärjestyksessä)
•
•
•
•

1. luokan oppilaat, joilla ei koulupäivän päätyttyä ole
huoltajaa kotona
2. luokan oppilaat, joilla ei koulupäivän päätyttyä ole
huoltajaa kotona
1. luokan oppilaat
2. luokan oppilaat

Toiminnan sisältö
Iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen
aikuisen läsnäoloa ja ohjausta koulupäivän jälkeen huoltajien ollessa töissä tai
opiskellessa. Tavoitteena on tarjota lapsille monipuolista, virkistävää ja laadukasta
toimintaa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteita.
Toiminta koostuu yksiköiden itsenäisesti järjestämistä leikeistä, peleistä, liikunnasta,
musiikista, taide- ja käsityöharrastuksista, mediakasvatuksesta, lukemisesta ja vapaasta
yhdessäolosta. Läksyjen lukemiselle järjestetään mahdollisuus, samoin lepohetkiin.
Päivään sisältyy päivittäin myös ulkoilua, joten säänmukainen nimikoitu varustus on hyvä
huomioida. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan lapselle välipala klo 13.30-14.
Poissaolot
Mahdolliset muutokset iltapäivätoimintaan osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan
viimeistään edellisen viikon perjantaihin mennessä. Iltapäivätoiminnassa on hyvä tietää
meneekö lapsi bussilla kotiin, lähteekö kaverin kanssa jos vanhemmat ovat asiasta

keskenään sopineet tai jos lapsella on joku muu hakija kuin huoltaja. Lapsen
sairastumisesta pitää ilmoittaa iltapäivätoimintaan myös.

Toimintamaksu
Uudessakaupungissa järjestetään iltapäivätoimintaa enintään 3 tuntia päivässä tai yli 3
tuntia päivässä.
Maksu:
enintään 3 tuntia/pvä 100 €/kk
yli 3 tuntia/pvä 140 €/kk
Jos lapsi on vanhemman vuorotyön tai opiskelun vuoksi iltapäivätoiminnassa 10 päivänä
kuukaudessa, maksu on puolet koko kuukauden maksusta. Läsnäolopäivien ylittyessä
maksu peritään kokoaikaisen maksun mukaan.
Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois iltapäivätoiminnasta yli 10 päivää, peritään maksusta
vain puolet. Koko kuukauden sairauspoissaoloista ei peritä maksua.
Mikäli lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään
puolet kuukausimaksusta.

Yhteystiedot:
Uudenkaupungin yhtenäiskoulun iltapäivätoiminta
puh.044 296 9190
Saarniston koulun iltapäivätoiminta
puh.044 299 3996
Kalannin koulun iltapäivätoiminta
puh. 050 383 5651
Lokalahden koulun iltapäivätoiminta
puh. 044 095 5433
Hakametsän koulun iltapäivätoiminta
puh.050 462 0370

