AAMU – JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TIEDOTE

Tervetuloa Pogostan koulun aamu – ja iltapäivätoimintaan!

Aamu – ja iltapäivätoiminnassa lapsellasi on ohjattua ja vapaata toimintaa, lepoa ja
ruokailua sekä ulkoilua. Lapsella on mahdollisuus toisten kanssa yhteiseen tekemiseen
sekä yksinään olemiseen.

Aamutoiminta kaikille toiminnan lapsille järjestetään esikoululaisten luokissa.
Esikoululaisten iltapäivätoiminta järjestetään esikoululaisten luokissa ja koululaisille
2.luokkien luokissa. Iltapäivällä noin klo 15.30 esikoululaisten ja 1.- 2. luokkien sekä
pienryhmien oppilaiden ryhmät yhdistetään yhdeksi ryhmäksi.

Aamu – ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun työpäivinä klo 06.45 – 17.15 välisenä
aikana. Toimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina. Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa toiminnan
aikojen ulkopuolella, lapselle voi hakea vuorohoitoa päivähoidosta. Vuorohoitoa haetaan
päivähoidonjohtajalta Iiris Kyykalliolta.

Pogostan koululla ohjaajina aamu – ja iltapäivätoiminnassa toimivat koulun omat
koulunkäynninohjaajat.

Läksyjen tekemiseen varataan aikaa välipalaan saakka (noin klo 13.30). Opettajien kanssa
on sovittu, että lukuläksy, loput läksyt sekä läksyjen tarkistus ja seuranta ovat kotien
vastuulla.

Oppilaiden kyydityksistä toimintaan ja takaisin vastaavat pääsääntöisesti huoltajat itse.
Toiminnassa oleva koululainen voi lähteä yksin kotiin, jos asiasta on sovittu huoltajien ja
toiminnan henkilökunnan kesken. Jos toiminnassa olevaa koululaista hakee muu kuin
huoltaja, on siitä ilmoitettava etukäteen toiminnan henkilökunnalle. Aamulla koulukyydissä
tulevat oppilaat tulevat suoraan kouluun, eivät aamutoimintaan.

Maksu määräytyy lapsen osallistumisen perusteella. Mikäli lapsi osallistuu aamu – ja
iltapäivätoimintaan 1 – 9 päivää kuukaudessa, on maksu 50€. Mikäli lapsi osallistuu aamu
– ja iltapäivätoimintaan 10 päivää tai yli kuukaudessa, on maksu 100€.
Kertaosallistuminen aamu – ja iltapäivätoimintaan on 10€. Jos lapsi ei käy
iltapäivätoiminnassa, mutta paikkaa ei ole irtisanottu, paikasta laskutetaan
40€/kuukaudessa.

Harrastuksiin liittyen;
mikäli toiminnassa olevan lapsen harrastus (esim. soittotunnit) ovat alakoululla, lapsi
ohjataan oikeaan paikkaan. Muissa toimipaikoissa oleviin harrastuksiin ei toiminnassa
olevaa lasta voida viedä.

Tässä vielä muistilistaa huoltajille:
-

voit hakea iltapäivätoimintapaikkaa sähköisesti WILMAn kautta: kirjaudu
omilla tunnuksillasi ja hae paikkaa HAKEMUKSET kohdasta
huoltajien tulee ilmoittaa toiminnan läsnäoloajat edellisen viikon
keskiviikkoon klo 15 mennessä
huoltajien on ilmoitettava mahdollisista muutoksista hyvissä ajoin
toimintaan
aamupala tarjotaan niille lapsille, jotka tulevat aamulla toimintaan ennen
klo 07.30.
Aamulla koulukyydillä tulevilla oppilailla ei ole oikeutta aamupalaan
koulunoppilastietolomakkeen lupa-asiat ovat voimassa myös aamu – ja
iltapäivätoiminnassa
tiedotamme jatkossa aamu – ja iltapäivätoiminnan asioista WILMAN kautta
aamu- ja iltapäivätoiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle
maksuton

