VAHVISTUS OSALLISTUMISESTA
Kortepohjan Jälkkäriin lukuvuonna 2017-2018
Lapsen yhteystiedot
Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero- ja toimipaikka

Puhelin kotiin

Koulu

Luokka

Opettajan nimi

Koulun puhelin

Huoltajien yhteystiedot
Suku- ja etunimi
Henkilötunnus

laskun maksaja

Osoite

Suku- ja etunimi

Puhelin päivisin

Sähköpostiosoite

Henkilötunnus

laskun maksaja

Osoite

Puhelin päivisin

Sähköpostiosoite

Mikäli vanhempia ei tavoiteta, keneen voi olla yhteydessä?

Puhelin päivisin

Jälkkäri-toiminta, johon lapsi osallistuu

Lapsi aloittaa toiminnan

Toimintamaksu:
 klo 12.00–17.00
 jos lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan
korkeintaan 12 päivänä kuukaudessa
 sisarusalennus

______.______201__



erityisen tuen päätöksellä olevalla lapsellani on ollut
maksuton varhaiskasvatus

□ 130€/kk
□ 90€/kk
□ 105€/kk
□

Lasku lähetetään postitse ym. osoitteeseen.


Maksu sisältää




Sisältää ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa enintään 6 tuntia päivässä
klo 11/12–17 välisenä aikana. Pehmeän laskun ajan ja lukukausien
aikaisten lomapäivien toiminta-ajat sovitaan ja tiedotetaan erikseen.
Tapaturmavakuutuksen toiminnassa.
Päivittäisen välipalan

Lapsemme



Toimintaan kuuluvat harrastekerhot, retket ja tapahtumat.



tuen asioissa voidaan välittää tietoa päiväkodin, koulun ja
Jälkkärin välillä

Kyllä
Ei

□
□



kulkee itsenäisesti kotimatkat
kotiinlähtöaika klo________ (aika määritettävä vastuuasioiden vuoksi)
saa osallistua retkille

Kyllä
Ei

□
□

Kyllä
Ei

□
□

saa esiintyä julkisesti
(esim. koulun verkkosivut,
valokuvat, lehtijutut, videointi jne)

Kyllä
Ei

□
□




Lisätiedot
erityinen tuki:
allergiat, sairaudet, lääkitys, yms.:
toiveita esim. läksyjen teon ja toiminnansisältöjen suhteen:

Irtisanominen
Jos lapselle haettua ja myönnettyä Jälkkäri paikkaa ei peruta ennen toiminnan aloittamista, peritään
toimintamaksusta puolet.
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti yhtä (1) kalenterikuukautta aikaisemmin. Irtisanomisaika koskee myös
toimintamaksumuutoksia. Kesken toimintakauden irtisanomisajan (1kk) toimintamaksu voidaan jättää
perimättä, jos sen taustalla on ennakoimaton muutos elatusvelvollisuudesta, huollollisista näkökulmista tai
toimeen tuloedellytyksistä.

Yhteystiedot
Jos teillä on jotain kysyttävää Jälkkärin maksuihin, sopimukseen tms. liittyen, ottakaa yhteyttä toiminnan
järjestäjään:
Palveluntuottajan yhteystiedot:

Toimintapisteen yhteystiedot:

Allekirjoitukset
Sitoudumme toimintaan:
_______________ ___.___.2017
Paikka ja päiväys

__________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Mikäli toimintamaksut ovat maksamatta 2 kk ajalta, lapselle osoitetaan paikka Jyväskylän
perusopetuksen järjestämästä ryhmästä vapaiden paikkojen perusteella ja perhe huolehtii
itse kuljetuksista.
http://www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus/jalkkari

