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HAKEMUS KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PAIKKAAN
Lisätietoja: aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori, puh. 040 105 0705
Toimintaa järjestetään kaikille 1. ja 2. luokan oppilaille sekä niille oppilaille, joille on tehty
erityistä tukea koskeva päätös.
Lapsen
henkilötiedot

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Koulu tai luokka-aste
Muut huomioon otettavat asiat lapsesta: allergiat, sairaudet, lääkitykset tm

Muut sisarukset

Nimi ja syntymävuosi

Huoltajan tiedot

Äidin, huoltajan, avio- tai avopuolison nimi

Puhelin työ/matkapuhelin

Osoite (jos eri kuin kerholaisen)

Sähköposti

Työ-, opiskelu- tai muun paikan nimi ja osoite, mistä tavoittaa iltapäivisin
Isän, huoltajan, avio- tai avopuolison nimi

Puhelin työ/matkapuhelin

Osoite (jos eri kuin kerholaisen)

Sähköposti

Työ-, opiskelu- tai muun paikan nimi ja osoite, mistä tavoittaa iltapäivisin
Laskutusosoite

Nimi, osoite ja sosiaaliturvatunnus (sosiaaliturvatunnus laskutusohjelmaa varten!)

Iltapäivätoimintapaikka, johon
hakee (sivu 2)
Iltapäivätoiminnan tarve

Viranhaltija täyttää
Iltapäivätoimintapaikka
Lapsi aloittaa iltapäivätoiminnan _____/_____ 20___
päivittäin ___t/päivä

Toiminnasta
perittävät maksut

Allekirjoitus

___ päivää/kk

iltapäivä: kello _____-_____

Valitkaa rastittamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaistuntimäärä/kk, enintään 5
tuntia/päivä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulujen lomien aikana.
25 – 39 tuntia/kk 30 €
40 – 54 tuntia/kk 60 €
55 – 69 tuntia/kk 90 €
70 – 84 tuntia/kk 120 €
85 – 99 tuntia/kk 160 €
yli 100 tuntia/kk 200 €
Mikäli haetaan alennettua maksua, täytetään kääntöpuolella oleva tulotietolomake.
Tulotositteet ohessa
Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
(hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti)
Päiväys
Allekirjoitus
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Hakemuksen palautusosoite:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Riitta Koffert, Kiteentie 25, 82500 KITEE.
Kiteen kaupungin sivistystoimi järjestää perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa
- Kiteen taajamassa Arppen koulukeskuksessa
- Kesälahden koululla Poukkuluoson talossa
- Puhoksen koululla
- Hutsin koululla

PERHEEN TULOJEN SELVITYS HAETTAESSA ALENNETTUA TOIMINTAMAKSUA

Isän/aviopuolison tulot
Brutto
Viranhalt. tark.

TULON LAATU

Äidin/aviopuolison tulot
Brutto
Viranhalt. tark.

Kuukausipalkka/muut ansiotulot

Eläkkeet

Työttömyyskorvaus

Sivutoimen tulot
Elatusapu/elatustuki
Ammatinharjoittajan ja yritystoiminnan tulot
Maatalouden tulot
Muut henkilökohtaiset jatkuvat tulot
Vähennetään elatusavut toiselle perheelle
TULOT YHTEENSÄ
Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
(hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti)
Paikka ja päivämäärä:

LIITTEET

Lapsen huoltajan allekirjoitus:

Palkkatodistus tai tilinauha
Verotuspäätös ja erittelyosa viimeksi vahvistetusta verotuksesta
Yrittäjät: viimeisin tuloslaskelma tai tase tai kirjanpitäjän selvitys tuloista ja tulosselvityslomake
Todistus opiskeluista tai ammattikurssilla olosta, näiden tulotositteet
Todiste elatusavusta/elatustuesta
Selvitys muista säännöllisistä verollisista ja verottomista tuloista
Lausunto lapsen erityishoidon tarpeesta

