
HAKU   PERUSOPETUKSEN   AAMU-   JA   ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN   KAUDELLE   2020-2021  
Mynämäen   kunnassa   järjestetään   aamu-   ja   iltapäivätoimintaa   1-2   –luokkalaisille  
sekä   erityisen   tuen   päätöksen   saaneille   3-9   –luokkalaisille.  
 
Aamu-   ja   iltapäivätoiminnan   järjestämispaikat   ja   asiakaspaikkamäärät  
Iltapäivätoiminnan    kouluittain   määritellyt   järjestämispaikat   ovat:   
       •   Mynämäen   keskusta   Irjantalo   (Laurin   koulun   oppilaat),   asiakaspaikkoja   40  
       •   Karjalan   koulu   (Karjalan   koulun   oppilaat),   asiakaspaikkoja   13  
       •   Pyhän   koulu   (Pyhän   koulun   oppilaat),   asiakaspaikkoja   13  
       •   Tarvaisten   koulu   (Tarvaisten   koulun   oppilaat),   asiakaspaikkoja   13  
       •   Kylätalo   Mietola   (Tavastilan   ja   Aseman   koulujen   oppilaat),   asiakaspaikkoja   20-25  
 
Aamutoiminnan    kaikille   avoimet   järjestämispaikat   ovat   Mynämäen   keskustassa  
Irjantalo   ja   Tavastilassa   Kylätalo   Mietola.   Aamutoimintaan   on   mahdollista  
hakeutua   kaikista   kouluista,   kuljetusta   aamutoiminnasta   kouluun   ei   järjestetä.   
 
Aamu-   ja   iltapäivätoiminnasta   perittävät   maksut   
       •   Aamutoiminta,   50   €/kk   (klo   7.00-10.15   välinen   aika)   
       •   Iltapäivätoiminta,   120   €/kk   (klo   11.30-17.00   välinen   aika)   
       •   Max.10   aamua/kk,   38   €   (klo   7.00-10.15   välinen   aika)   *  
       •   Max.10   iltapäivää/kk,   90   €   (klo   11.30-17.00   välinen   aika)   *  
*läsnäolopäiviä   saa   olla   yhteensä   max.10/kk,   ei   voi   yhdistää   kokoaikaisen   toiminnan   kanssa.  
 
Aamu-   ja   iltapäivätoimintaan   hakeminen  
Aamu-   ja   iltapäivätoimintaan   haetaan   Wilma-ohjelman   kautta   (lomakkeet/aamu-ja  
iltapäivätoiminta).   Hakulinkki   on   avoinna   1.-31.3.2020.   Hakuun   oikeutettuja   ovat   2020  
syksyllä   1.   tai   2.   luokan   aloittavat   sekä   3.-9.   –luokkien   erityisen   tuen   päätöksen   saaneet  
oppilaat.   Myös   tällä   hetkellä   toiminnassa   mukana   olevien   lasten   tulee   hakea   paikkaa.   
Mikäli   hakemuksia   tulee   enemmän   kuin   on   paikkoja,   suoritetaan   hakijoiden   kesken   arvonta.  
Minimimäärä   toiminnan   järjestämiselle   on   5   lasta.   Mikäli   määrä   ei   täyty,   ja   varhaiskasvatuksessa  
on   tilaa   ko.toimipaikassa,   voidaan   toimintaa   mahdollisesti   järjestää   varhaiskasvatuksen   yksikössä  
olemassa   olevilla   resursseilla.  
 
Kuljetus/saatto   koulusta   iltapäivätoimintaan  
Mikäli   iltapäivätoimintaa   ei   järjestetä   lapsen   lähikoulussa,   järjestetään   maksuton  
kuljetus   em.   määriteltyyn   iltapäivätoiminnan   toimintapaikkaan.   Iltapäivätoiminnasta   ei  
järjestetä   kuljetusta   kotiin.   Kuljetuksissa   käytetään   ensisijaisesti   olemassa   olevia  
kuljetusyhteyksiä.  
 
Hakuajan   jälkeen   paikat   jaetaan   ilmoittautumisjärjestyksessä.   Kaikki   toimintapaikkaa  
hakeneet   saavat   päätöksen   paikoista   kotiin   kirjeitse   29.5.2020   mennessä.  
 
Lisätietoja:  
•   Toiminta   yleisesti   aamu-   ja   iltapäivätoiminnan   koordinaattori   Satu   Aydemir   p.   040   135   4517  
•   Kuljetusasiat:koulukuljetusyhdyshenkilö   Laura   Sainio,   p.   044   783   7286  
•   Wilman   tekninen   tuki:   koulusihteeri   Teija   Jokila,   p.   044   435   6632  


