Koululaisten
iltapäivätoiminta
Lukuvuosi
2015 –2016

Huolenpitoa
ja kavereita

Turvallinen

iltapäivä koulupäivän jälkeen

Helsingissä järjestetään 1.–2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille
iltapäivätoimintaa koulupäivän
jälkeen.
Iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle
mielekästä, virkistävää ja laadukasta
vapaa-ajan toimintaa ja tukee kodin ja
koulun kasvatustyötä.
Kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa kaikille avoimena toimintana

leikkipuistoissa sekä ryhmämuotoisena toimintana kouluissa tai koulujen lähellä olevissa tiloissa.
Koulutetut ohjaajat
Iltapäivätoiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Toimintaa järjestetään
päivittäin sekä sisä- että ulkotiloissa.
Ohjatun toiminnan lisäksi lapsella
on mahdollisuus keskittyä omiin

leikkeihinsä. Toiminnassa voidaan
käyttää kaupungin taide-, liikunta- ja
kulttuuripalveluja.
Lapset tulevat iltapäivätoimintaan
koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoimintaa järjestetään joko klo 16.00 tai klo
17.00 saakka.
Kaikki leikkipuistoissa ja kouluissa
iltapäivätoimintaan osallistuvat lapset
ovat vakuutettuja toiminnan aikana.

Iltapäivätoiminta leikkipuistoissa
Koululaisten iltapäivätoiminta leikki
puistoissa on maksutonta ja avointa
kaikille. Toimintaa on sisä- ja ulkotiloissa. Leikkipuiston ohjaajat ovat vastuussa
lasten turvallisuudesta, valvonnasta ja
tilannekohtaisesta huolenpidosta. Ensisijainen vastuu lapsesta on vanhemmilla.
Iltapäivätoimintaa leikkipuistoissa
järjestetään lukuvuoden aikana arkipäivisin myös koulujen loma-aikoina.
Leikkipuistossa voi osallistua maksulliseen välipalaan.
Toimipaikat
Leikkipuistot löytyvät aakkosjärjestyksessä, alueittain ja kartalle sijoitettuna
osoitteesta www.hel.fi/leikkipuistot.
Ilmoittautuminen
Leikkipuiston iltapäivätoimintaan
ilmoittaudutaan pääsääntöisesti hakuaikana 28.1.–30.4.2015.
Ilmoittautumislomakkeen ja
puiston esitteen saa alueen leikkipuistosta. Ilmoittautumislomake löytyy
osoitteesta www.hel.fi/koululaiset >
Iltapäivätoiminta leikkipuistoissa >
Ilmoittautuminen.
Toimintaan voi hakeutua myös
toimintakauden aikana. Ilmoittautumislomake palautetaan siihen
leikkipuistoon, johon lapsi halutaan
iltapäivätoimintaan.

Toiminta-aika
Koululaisille järjestetään virikkeellistä toimintaa päivittäin leikkipuiston
oman suunnitelman mukaan. Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa on
tarjolla toimintaa kaikille koululaisille.
Leikkipuistot ovat auki enintään
klo 17.00 saakka.


maksu
36,10 €/kk. Välipalaa ei
tarjota koulujen loma-aikoina.
Tarkemmat ohjeet välipalamaksusta ja maksuvapautuksesta saa
leikkipuistoista ja osoitteesta
www.hel.fi/koululaiset > Iltapäivä
toiminta leikkipuistoissa > Koululais
ten välipala

Asiakasmaksut
Koululaisten iltapäivätoiminta on
kaikille avointa ja maksutonta. Väli
palasta peritään kiinteä kuukausi-

Lisätiedot
www.hel.fi/koululaiset > Iltapäivä
toiminta leikkipuistoissa

Iltapäivätoiminta kouluissa
Ryhmämuotoista iltapäivätoimintaa järjestetään kouluissa tai koulujen lähellä
olevissa tiloissa. Toimintaa järjestävät
koulut, erilaiset järjestöt, seurakunnat
ja yksityiset tahot. Iltapäivätoiminnan
aikana lapselle tarjotaan välipala.
Iltapäivätoiminnasta peritään
kiinteä kuukausimaksu.
Toimintapaikat
Kaupungin ylläpitämien koulujen
kotisivuilla on alue-esite kohdassa
Koulun esittely > Iltapäivätoiminta.
Siihen on koottu alueen iltapäivätoiminnan järjestäjät, toimintapaikat,
yhteystiedot ja aukioloajat.
Toimintapaikat löytyvät alueittain ja
Palvelukartalle sijoitettuna osoitteesta
www.hel.fi/koululaiset > Iltapäivä
toiminta kouluissa > Toimintapaikat.
Hakuaika
Hakuaika ryhmämuotoiseen iltapäivätoimintaan on 28.1.–30.4.2015.
Hakulomakkeen saa kouluista
kouluun ilmoittautumisen yhteydessä 28.1.2015 ja hakuaikana kaikista
toimintapaikoista ja osoitteesta www.
hel.fi/koululaiset > Iltapäivätoiminta
kouluissa > Hakeminen ja valinnat.
Hakemus toimitetaan siihen toimintapaikkaan, johon ensisijaisesti
haetaan. Määräaikaan mennessä

jätetyistä hakemuksista lähetetään
huoltajille päätös 3.7.2015 mennessä.
Toiminta-aika
Iltapäivätoimintaa järjestetään
12.8.2015–3.6.2016. Toimintaa
ei järjestetä koulujen loma-aikana
eikä lauantaikoulupäivinä.
Opetusviraston ja seurakunnan
suomenkielisissä ryhmissä toiminta
päättyy klo 16.00. Muiden palveluntuottajien toiminta päättyy joko
klo 16.00 tai klo 17.00.
Toimintapaikkojen aukioloajat
ovat alue-esitteissä ja Palvelukartalla.
Asiakasmaksut
• 80 €/kk, jos toiminta päättyy
klo 16.00
• 100 €/kk, jos toiminta päättyy
klo 17.00
Tarkemmat ohjeet asiakasmaksuista ja maksuhuojennusperiaatteista saa
iltapäivätoiminnan toimintapaikoista
ja www.hel.fi/koululaiset > Iltapäivä
toiminta kouluissa -sivuilta.
Lisätiedot
Koulujen iltapäivätoimintaan liittyvä
tieto, usein kysytyt kysymykset,
lomakkeet ja yhteystiedot löytyvät
osoitteesta www.hel.fi/koululaiset >
Iltapäivätoiminta kouluissa.
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