VALINTAPERUSTEET JA YLEISOHJEET ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTON
LIIKUNNALLISEEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN LUKUVUONNA 2019-2020
Mikäli hakijoita Itä-Suomen Liikuntaopiston liikunnalliseen iltapäiväkerhoon on enemmän kuin kerhopaikkoja (25 paikkaa), suoritetaan karsinta seuraavin perustein (perusteet tärkeysjärjestyksessä):
1. ykkösluokkalaiset
2. lukuvuonna 2018 - 2019 kerhossa olleet ykkösluokkalaiset (tulevat kakkoset) ja heidän nuoremmat sisarukset
3. kakkos- ja kolmosluokkalaiset tarveharkinnan mukaan
Kerhopaikat täytetään alkaen 1. perusteesta. Mikäli kaikki perusteen täyttävät hakijat eivät mahdu kerhoon, suoritetaan valinta heidän välillään tarveharkinnan mukaan. Mikäli kerhopaikkoja edellisen jälkeen
jää vapaaksi, siirrytään perusteen 2. täyttäviin kerhopaikan hakijoihin. Mikäli heistä kaikki eivät mahdu
kerhoon, suoritetaan valinta kuten edellä. Edellisen mukaisesti siirrytään perusteissa eteenpäin kunnes
kerhopaikat on täytetty. Toiminnan ulkopuolelle jäävien jonotusjärjestys ratkaistaan samoin perustein.
Tarvehankintaa käytettäessä yhtenä valinnan perusteena on lapsen oma halu iltapäiväkerhoon. Lisäksi
liikunnallisuus katsotaan eduksi.
Ensi- ja toisluokkalaisille tarkoitettuun iltapäivätoimintaan hakeminen alkaa 1.2.2019 ja päättyy
17.5.2018. Iltapäivätoiminnan toimintakausi on koulun lukuvuosi 2018-2019.
Täyttäkää hakulomake huolellisesti kaikilta osin! Päätökset kerhopaikasta ilmoitetaan viimeistään
viikolla 21.
Toiminnasta perittävä kerhomaksu määräytyy lapsen läsnäolopäivien mukaan. Mikäli lapsi osallistuu
iltapäivätoimintaan
• 5 päivänä viikossa, kerhomaksu on 180 euroa kuukaudessa
• 4 päivänä viikossa, kerhomaksu on 160 euroa kuukaudessa
• 1- 3 päivänä viikossa, kerhomaksu on 140 euroa kuukaudessa
• yksittäisinä päivinä, päivämaksu on 15 euroa päivältä.
Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana, peritään puolet maksusta. Jos poissaolo jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Pyydettäessä on esitettävä lääkärin tai
terveydenhoitajan todistus sairaudesta. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Maksu sisältää varsinaisen iltapäivätoiminnan arkikoulupäivinä klo 12.00 – 17.00, päivittäisen välipalan,
lukujärjestykseen kuuluvan ohjelman ja liikuntapaikkojen käyttömaksut. Lapset on vakuutettu kerhoaikana.
Kerhopaikan irtisanomisaika on lapsen vanhemmilta 1 (yksi) päivä ja Itä-Suomen Liikuntopistolta 1 (yksi) viikko. Kerhomaksu veloitetaan kokonaisuudessaan irtisanomiskuukaudelta, vaikka lapsi ei osallistuisi
toimintaan kuin osan kalenterikuukaudesta. Muutokset kerhopäivien lisäämiseen/vähentämiseen täytyy
tehdä etukäteen.
Esim. Jos lapsi ei tarvitse kerhopaikkaa enää toukokuussa, on irtisanominen tehtävä huhtikuun aikana,
jotta vältytään toukokuun kerhomaksun laskutukselta.

