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1. TAVOITTEET
Aamu- ja Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua, lisätä osallisuutta, edistää lapsen hyvinvointia ja tasa-arvoa yhteiskunnassa sekä ennalta ehkäistä
syrjäytymistä. Lapselle tarjotaan turvallisessa ympäristössä monipuolista, ohjattua ja virkistävää toimintaa, myös mahdollisuutta lepoon, ammattitaitoisten
ohjaajien valvonnassa.
2. TOIMINNAN PERIAATTEET JA LAAJUUS
Sivistyslautakunta päättää osallistumismaksuista, toimintasuunnitelmasta ja
arvioimisesta. Koulun rehtori päättää aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisesta ja lapsen ottamisesta sekä päättää lapsikohtaisen toimintamaksun alentamisesta tai poisottamisesta.
Toimintaa järjestetään ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.
Toimintaa on koulussa vain koulupäivinä, koulupäivän jälkeen klo 17 asti koko
lukuvuoden ajan, ei lauantaisin. Aamu- ja iltapäivätoiminta alkaa lukuvuoden
ensimmäisenä koulupäivänä.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Vilppulankosken ja Kolhon koulussa
klo 7.00 alkaen koulupäivän alkuun saakka.
Savosenmäen, Mäntänvuoren koulussa ja Koskelan alakoulussa ei varsinaista
aamupäivätoimintaa ole tarkoitus järjestää. Aamuhoidon tarve klo 8 alkaen pyritään tyydyttämään koulussa lukujärjestyksellä siten, että koulu alkaa pääsääntöisesti kello 8 kaupungin valtuuston 17.05.2004 tekemän päätöksen
mukaisesti.
3. TOIMINNAN SISÄLTÖ
Aamu- ja iltapäivätoiminta kootaan seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista:
* eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus
* leikki ja vuorovaikutus
* liikunta ja ulkoilu
* ruokailu ja lepo
* kulttuuri ja perinteet
* käden taidot ja askartelu
* kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu
* mediataidot
* arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa
* erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit
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Toiminnan sisältöjen suunnittelussa otetaan huomioon lapsen tarpeen ja omat
toiveet. Lapsille annetaan mahdollisuus läksyjen tekemiseen rauhallisessa
ympäristössä huoltajan, opettajan ja ohjaajan kesken sovittavalla tavalla.
Myös koulun kerhotoimintaan osallistuminen voi olla osa lapsen aamu- ja iltapäivätoimintaa.
Lapsen kasvun ja terveyden ylläpitämiseksi tarjotaan välipala.
4. YHTEISTYÖ
Aamu- ja iltapäivätoiminta on moniammatillista yhteistyötä kodin ja koulun
kasvatustyön tukemiseksi. Koulun opetussuunnitelman arvopohja on toiminnan lähtökohtana. Hyvään yhteyteen kotien kanssa pyritään aktiivisella tiedottamisella mm. viestivihkon välityksellä sekä tarvittaessa vanhempien tapaamisilla. Lapsen yksin kotiin lähtemisestä pyydetään vanhemmilta kirjallinen lupa.
Iltapäivätoiminnasta vastaa koulun rehtori, jolla on hallintosäännön mukainen
ratkaisuvalta. Toiminnan ohjaajat ovat tiiviissä yhteistyössä kotien kanssa.
Myös koulun rehtorin, luokanopettajien ja erityisopettajien kanssa tehdään yhteistyötä. Aamu- ja iltapäivätoiminta voi tarvittaessa olla osa perusopetuksessa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Toimintaa suunnitellaan eri tahojen toiveet ja tarpeet huomioiden mahdollisuuksien mukaan.
On tärkeää, että vanhemmat sitoutuvat noudattamaan sovittuja hakuaikoja.
Yhteistyötä eri toimijoiden esim. nuorisotoimen ja seurakunnan välillä tehdään
mahdollisuuksien mukaan
5. HAKUMENETTELY JA VALINTAPERUSTEET
Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppilaille vapaaehtoista. Ryhmään otetaan 1-2luokkien oppilaita ja erityisoppilaita (maksimi 25). Etusijalla ovat ensimmäiset
luokat ja eniten hoitoa tarvitsevat.
Koulutulokkaiden hakeminen ko. toimintaan tapahtuu kevään aikana. Koulun
rehtorille osoitetut hakemukset toimitetaan ao. koululle toukokuussa (tarkka
pvm ilmoitetaan vuosittain hakulomakkeessa). Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Kevätlukukaudeksi ei tarvitse erikseen hakea. Irtisanoutuminen kevätlukukaudeksi on tehtävä kirjallisesti joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä koulun rehtorille. Rehtori voi tarvittaessa myöntää anomuksesta aloitus- tai irtisanoutumisluvan muunakin ajankohtana.
6. MAKSUT
Kuukausimaksu peritään seuraavan kuukauden 30. päivään mennessä. Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan. Jos toimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa,
peritään vain puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä,
maksusta peritään vain puolet. Kesäkuun toimintamaksuna peritään toimintamak-
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sua 20 euroa ja ns. varausmaksua 10 euroa, mikäli lapsi ei osallistu toimintaan kesäkuussa.

Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei peritä muita maksuja. Maksu jätetään perimättä tai sitä alennetaan, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset
näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.(Opetusministeriön tiedote
17.3.2004)
Aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjottu välipala ja tapaturman hoito sisältyvät hintaan. Kotiinkuljetusta ei järjestetä koulun taholta.
7. ARVIOINTI
Iltapäivätoiminnan tavoitteiden toteutumista, palvelujen laatua, monipuolisuutta, kustannuksia sekä vaikutuksia arvioidaan perusopetuslain määräämällä tavalla.
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