ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOTKASSA
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa
sekä osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan.
Päivittäinen iltapäivätoiminta on tarkoitettu pääosin 1.-2.-luokkien oppilaille ja muiden vuosiluokkien osalta
erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa järjestävät
Kotkassa Kotkan kaupunki, Kotka-Kymin seurakunta ja Kotka Svenska Samskola.
Kunta vastaa toiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta.
Jokaisessa toimintapisteessä on oma toimintasuunnitelmansa. Iltapäivätoiminta voi sisältää esimerkiksi
liikuntaa, leikkiä, ulkoilua, pelejä, retkiä, juhlia, askartelua, ilmaisua, musiikkia ja kokkailua. Ryhmässä
annetaan lapsille mahdollisuus läksyjen tekoon, mutta lopullinen vastuu lasten läksyistä on lapsella ja
vanhemmilla. Iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan välipala. Toiminnassa sattuneen
tapaturman hoito on lapselle maksutonta.
Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun työvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöisesti kello 12.00 – 16.00
välisenä aikana. Iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina eikä lukukausien päättäjäispäivinä.
Syksyllä ja keväällä järjestetään yksi yhteinen koulutuspäivä kaikille iltapäivätoiminnan ohjaajille, jolloin
ryhmät on suljettu. Tästä ilmoitetaan huoltajille etukäteen.
Perheen tulot kuukaudessa
yli 2000€
1000–2000€
alle 1000€

Iltapäivätoiminnan maksut:
lapsi toiminnassa yli 10pv/kk
120€/kk
80€/kk
0€/kk

lapsi toiminnassa 1-10pv/kk
60€/kk
40€/kk
0€/kk

Maksuvapautus tai maksun alennus myönnetään hakemuksesta aikaisintaan sen kuun alusta, jolloin
hakemus on saapunut opetustoimeen.
Lasten huoltajilla on vastuu ilmoittaa iltapäivätoiminnan ryhmään lapsien lukujärjestysmuutoksista sekä
lasten poissaoloista.
Iltapäivätoimintaan hakeminen
Haku iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2020–2021 käynnistyy maanantaina 3.2. ja päättyy tiistaina
10.3.2020. Iltapäivätoimintaan voi kuitenkin hakea myös lukuvuoden aikana.
Hakulomakkeita on saatavilla koko kauden Opetustoimesta, Kotkan iltapäivätoiminnan kotisivuilta
(http://www.kotka.fi/apip) ja iltapäivätoiminnan ryhmistä.
Hakulomakkeet palautetaan Opetustoimeen.
Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.
Määräajassa saapuneet hakemukset käsitellään valintakriteereiden pohjalta. Kriteerien pohjalta arvioitujen
samanarvoisten hakemusten kesken suoritetaan viime kädessä arvonta, jos määräajassa saapuneita
hakemuksia on enemmän kuin tarjottavia paikkoja. Ryhmiin voidaan ottaa myös ylempien vuosiluokkien
oppilaita, mikäli niissä on tilaa.
Mikäli kaikkia hakuaikana hakeneita ei voida ottaa toimintaan, jaetaan paikat seuraavassa järjestyksessä:
1)
ensimmäisen luokan oppilaat ja erityisen tuen piirissä olevat oppilaat, joiden huoltajat ovat
työssä tai opiskelevat päätoimisesti
2)
toisen luokan oppilaat, joiden huoltajat ovat työssä tai opiskelevat päätoimisesti
3)
muut ensimmäisen luokan oppilaat ja erityisen tuen piirissä olevat oppilaat
4)
muut toisen luokan oppilaat

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat esiopetuksen oppilaat, jotka eivät ole esiopetusta
täydentävän päivähoito-oikeuden piirissä, lasketaan mukaan 1. ryhmään.
Hakijan tulee liittää hakemukseen todistus työ- tai opiskelupaikasta sekä työ-/opiskelupaikan yhteystiedot.
Huoltajan lisäksi huomioidaan lapsen kanssa samassa osoitteessa asuvan huoltajan avio- tai avopuolison
työ- tai opiskelutilanne. Iltapäivätoiminnan ryhmien paikkavalinnat tehdään hakuajan päättymisen jälkeen
hakuaikana toimitettujen tietojen perusteella. Hakuajan jälkeen muuttuneita tietoja ei oteta huomioon.
Hakija vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisiin tietoihin perustuva päätös voidaan
kumota, jolloin lapsi voi menettää jo myönnetyn iltapäivätoiminnan paikan. Tällaisessa tilanteessa huoltaja
voi halutessaan toimittaa uuden hakemuksen, joka käsitellään samoin kuin muut hakuajan jälkeen
saapuneet hakemukset.
Mikäli kaikki hakeneet eivät mahdu toimintaan, jäävät ilman paikkaa jääneet jonoon. Jonojärjestys arvotaan
hakijaryhmittäin yllä kuvatun mukaisesti. Mahdollisia peruutuspaikkoja tarjotaan ensisijaisesti näille lapsille.
Varsinaisen hakuajan jälkeen alkaa jatkuva haku. Tällöin lapsi voidaan, joko ottaa toimintaan mikäli
ryhmässä on tilaa, tai ottaa jonoon odottamaan paikan vapautumista. Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset
käsitellään saapumisjärjestyksessä, eikä esim. hakuajan jälkeen saapunut ensimmäisen luokan oppilas ohita
jonossa hakuaikana jonoon jääneitä toisen luokan oppilaita.
Iltapäivätoiminnan ryhmät täyttyvät nopeasti eli paikkaa kannattaa hakea jo iltapäivätoiminnan varsinaisen
haun aikana.
Hakuaikana hakeneille, iltapäivätoiminnan paikan saamisesta tulee kotiin kirjallinen vahvistus
toukokuun 2020 aikana.
Mikäli johonkin ryhmään ei tule riittävästi hakijoita, ei ryhmää perusteta. Kotkan kaupungin omana
toimintana olevien ryhmien minimikoko on 15 lasta. Tässäkin tapauksessa tulee kotiin kirjallinen tieto.
Lapsesi ei tarvitse hänelle osoitettua paikkaa
Mikäli ette jostakin syystä tarvitse lapsellenne osoitettua iltapäivätoiminnan paikkaa, olkaa ystävällinen ja
ilmoittakaa siitä välittömästi koordinaattorille tai toiminnan järjestäjälle.
Lapsi ei voi aloittaa iltapäivätoiminnan ryhmässä ennen kuin kirjallinen sopimus ryhmässä olosta on
tehty palveluntuottajan kanssa.
Palvelusopimukset tehdään palveluntuottajien kanssa, sen jälkeen lapsi on tervetullut ryhmään. Vasta
sopimuksen teon jälkeen ovat vakuutusasiat kunnossa. Sopimuksen irtisanomisessa noudatetaan
kuukauden irtisanomisaikaa.
Kotkan iltapäivätoiminnan toimipisteet 2020-2021, jos ryhmät muodostuvat
Kotkan kaupunki: Hakalan, Hovinsaaren, Korkeakosken, Kotkansaaren, Kyminkartanon, Langinkosken, Mussalon,
Pihkoon, Rauhalan, Ruonalan ja Tavastilan koulun ryhmät
Anu Neuvonen, 040 652 8979 anu.neuvonen@kotka.fi
Kotka Svenska Samskola: Kotka Svenska Samskolan ryhmä
Taina Suutari, p. 219 0820, grundstadiet@kotkasamskola.com
Kotka-Kymin seurakunta: Aittakorven seurakuntatalon, Mussalon seurakuntakodin ja Otsolan koulun ryhmät
Anne Silomaa, 044 725 9031, anne.silomaa@evl.fi

LISÄTIETOJA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA
Koordinaattori Anu Neuvonen
p. 040 652 8979 anu.neuvonen@kotka.fi
Opetustoimi, PL 257, 48101 Kotka
(käyntiosoite Laivurinkatu 4)
http://www.kotka.fi/apip

