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Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu - ja iltapäivätoiminta on kunnallinen peruspalvelu, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Aamu - ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville
oppilaille. Siikajoen kunnassa aamu- ja iltapäivätoimintaan ohjataan myös esikouluikäiset, jotka tarvitsevat aamu- ja/tai iltapäivähoitoa.
Siikajoella kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoiminnan omana toimintanaan niillä kouluilla, joilla kevään ilmoittautumisessa täyttyy kahdeksan (8) toimintaa tarvitsevan oppilaan määrä. Lukuvuonna 2017-18 aamuja iltapäivätoimintaa on ollut muilla kouluilla paitsi Luohualla, josta toimintaa tarvitsevat oppilaat kuljetetaan
koulupäivän päätteeksi Paavolan koululle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynnin
ohjaajat.

Toimintaan hakeutuminen
Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä hakulomakkeella toukokuun loppuun mennessä. Hakulomake
ja ohjeet postitetaan esikouluun tutustumaan tulevalle oppilaalle toukokuun alussa yhdessä tutustumispäivän ohjelman kanssa. Hakulomake löytyy myös kunnan kotisivuilta ja sitä voi pyytää paperisena koululta.

Hakulomake palautetaan sille koululle, jossa oppilas aloittaa esikoulun. Toimintaan voi hakeutua toukokuun
jälkeenkin, jos perheen tarve sitä edellyttää. Lukuvuoden aikana tapahtuneet ilmoittautumiset eivät kuitenkaan pääsääntöisesti vaikuta perustettavien ryhmien määrään.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksullista
Lakisääteisesti aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan periä kohtuullisia asiakasmaksuja (120-160€/kk). Siikajoen kunnassa ap/ip-toiminnan asiakasmaksuista päättää sivistyslautakunta. Lukuvuonna 2017-18 aamutoiminnasta peritään 30 €/kk ja iltapäivätoimintaan osallistumisesta 70€/kk, mikäli lapsi osallistuu toimintaan yli
10 pv/kk. Jos lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 pv/kk, maksut ovat 20 € ja 40 €.
Sivistyslautakunnan päätöksen § 138 / 18.10.2017 mukaan lukuvuoden 2018-2019 alusta lähtien luovutaan
osallistumispäiviin perustuvista hinnoista. Pelkkä aamupäivätoiminta maksaa 1.8.2018 lähtien 40 €/kk ja
iltapäivätoiminta 80 €/kk. Laskutus varauksen mukaan.
Sivistystoimenjohtaja voi myöntää hakemuksesta maksualennuksen tai –vapautuksen toimintamaksuihin sivistyslautakunnan määrittelemin edellytyksin. Ohjeet ja hakukaavake löytyvät kunnan kotisivuilta.
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