ILTAPÄIVÄTOIMINTAHAKEMUS

Ensisijaisesti hakemus tehdään Wilmaan

Aamupäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuspalveluiden kautta.
Tiedustelut varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso puh. 050 372 2267, paula.laakso@tammela.fi
Iltapäivätoimintahakemus palautetaan osoitteella Tammelan kunta, Kirjaamo/Perusopetuksen
palvelualue, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela
Tiedustelut ko. koulunjohtajalta/rehtorilta
Hakemus vastaanotettu
Lapsen
henkilötiedot

Vastaanottaja

Sukunimi ja etunimet

Syntymäaika
____/____ ________
Postinumero ja postitoimipaikka

Katuosoite
Koulu ja luokka-aste syksyllä

Muut huomioon otettavat asiat lapsesta: allergiat, sairaudet, lääkitykset tms.

Huoltajan
tiedot

Äidin, huoltajan nimi

□ Yksinhuoltaja

Osoite (jos eri kuin kerholaisen)

Puhelin työ / kännykkä
Sähköposti

Työ-, opiskelu- tai muun paikan nimi ja osoite, mistä tavoittaa iltapäivisin *)
Isän, huoltajan nimi

□ Yksinhuoltaja Puhelin työ / kännykkä

Osoite (jos eri kuin kerholaisen)

Sähköposti

Työ-, opiskelu- tai muun paikan nimi ja osoite, mistä tavoittaa iltapäivisin *)
HUOM ! *) Työpaikkatiedot ilmoitettava. Mikäli tietoja ei ole ilmoitettu, käsitellään huoltajat kuten eivät olisi ansiotyössä.

Laskutusosoite

Nimi ja osoite (katuosoite ja postinumero sekä –toimipaikka)

Asiakasnumero

Iltapäivätoimintapaikka, johon
hakee;
Ensisijaisesti:
Koulukeskus, Myllykylän koulu,
Portaan koulu, Riihivalkaman
koulu, Teuron koulu
Toissijaisesti:
Iltapäivätoiminnan tarve
Lapsi aloittaa iltapäivätoiminnassa _____/_____ 20_____
Syyslukukausi
20__

Valitse jompikumpi vaihtoehto (pakollinen):
3 tuntia/päivä tai alle 70 €/kk

Kevätlukukausi
20__

yli 3 tuntia/päivä 90 €/kk
Lomake jatkuu kääntöpuolella >>>>>>>>>>>>>>>>>

Muita tietoja

Allekirjoitus
Päiväys:

Allekirjoitus:

Huom! Mikäli ryhmän enimmäiskoko 15 oppilasta ylittyy, paikat jaetaan arpomalla.

TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohtana
on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle.
Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen
kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua
niiden kasvatustehtävässä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan
tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
edistäminen seuraavista näkökulmista:
o
o
o
o

Lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
Lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen
Varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen
aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän. Tavoitteena on tarjota lapsille
heidän tarpeitansa vastaavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen olemiseen. Aamu- ja iltapäivätoiminta on osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävän jatkumoa. Toimintaa ohjaavat perusopetuksen
yleiset kasvatustavoitteet.
Tutustu aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan osoitteessa
http://www.tammela.fi/asuminen/palvelut/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/iltapaivatoiminta/

