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KITEEN KAUPUNKI
HAKEMUS PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

saapunut ____ / ____ 2021

Toimintaa järjestetään iltapäivätoimintana 1. ja 2. luokan oppilaille sekä niille oppilaille, joille on tehty erityistä tukea
koskeva päätös. Iltapäivätoiminnasta peritään toimintamaksu sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 14.04.2016 § 25
vahvistamien maksuperusteiden mukaisesti.
Lisätietoja: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi puh. 040 105 0705 tai maarit.toivanen(at)edu.kitee.fi
Hakemuksen palautusosoite: Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta/Maarit Toivanen Kartanontie 5 82430 PUHOS
Lapsen
Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus
henkilötiedot
Katuosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Koulu

Luokka-aste

Erityisen tuen päätös
Kyllä

Ei

Haettu

Muut huomioon otettavat asiat lapsesta: allergiat, sairaudet, lääkitykset tms.

Huoltajien tiedot

Laskun maksavan huoltajan suku- ja etunimi

Henkilötunnus (pakollinen tieto)

Osoite (jos eri kuin lapsen)

Sähköposti

Puhelin (josta tavoittaa päivisin)
Toisen huoltajan suku- ja etunimi
Osoite (jos eri kuin lapsen)

sähköposti

Puhelin (josta tavoittaa päivisin)
Varahakija

Nimi ja puhelin

Iltapäivätoimintaa koskevat tiedot
Paikka
Arppen koulu
Tarve ja
toiminnasta
perittävä maksu

Hutsin koulu

Aloitus pvm ____ / ____ 20___

Kesälahden koulu

Puhoksen koulu

Lopetus pvm ____/____ 20___
kellonajat:

päivittäin _____ t/kk

_____ pv/kk

_______ - _______

Valitkaa rastittamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaistuntimäärä/kk, enintään 5 tuntia/päivä.
Iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulujen lomien aikana.
0 – 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.
Allekirjoitus

Tulotositteet ohessa
Tulotositteet toimitetaan myöhemmin
Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen (hakemuksen tiedot
käsitellään luottamuksellisesti
Päiväys
Laskun maksavan huoltajan allekirjoitus
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PERHEEN TULOJEN SELVITYS HAETTAESSA ALENNETTUA TOIMINTAMAKSUA

TULON LAATU

Isän/aviopuolison tulot

Äidin/aviopuolison tulot

Brutto

Brutto

Viranhalt. tark.

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:

Laskun maksavan huoltajan allekirjoitus

Palkkatodistus tai tilinauha
LIITTEET

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

