HAKEMUS
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
LUMIJOEN KUNTA
Sivistystoimi

LUKUVUOSI 2022 - 2023

Hakemus saapunut:

Lapsen
henkilötiedot

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Koulu
Lumijoen peruskoulu

luokka-aste, jolla aloittaa syksyllä

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

Muut sisarukset

Nimi ja syntymävuosi

Huoltajan
tiedot

Huoltajan (äiti/isä) nimi

Puhelin

Osoite (jos eri kuin kerholaisen)

Sähköposti

Työ-, opiskelu- tai muun paikan nimi ja osoite, mistä tavoittaa iltapäivisin
Huoltajan (äiti, isä tai muu), nimi (alleviivaa oikea)

Puhelin

Osoite (jos eri kuin kerholaisen)

Sähköposti

Työ-, opiskelu- tai muun paikan nimi ja osoite, mistä tavoittaa iltapäivisin

Laskutusosoite

Nimi ja osoite

Iltapäivätoiminnan
tarve ja
toiminnan maksu

Lapsi aloittaa iltapäivätoiminnan

päivittäin 4 h (100 €/kk)
päivittäin 3 h (80 €/kk)

________.________ . ____________

10 pv tai alle/kk 4 h (50 €/kk)
10 pv tai alle/kk 3 h (40 €/kk)

Osallistumismaksu

Perheen
tulot

Mikäli haetaan alennettua maksua, täytetään kääntöpuolella oleva tulotietolomake.

Irtisanominen

AP/IP-toiminnan paikan irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti rehtorille kahta viikkoa ennen
toiminnan lopettamista. Maksatus päättyy irtisanomista seuraavan kuukauden alusta.

Allekirjoitus

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen (hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti).

Maksamme täyden maksun (emme toimita tulotositteita)
Haemme alennettua maksua

€ / kk.

________________________ ______ . _______. ___________
paikka
päivämäärä

Tulotositteet ohessa

_______________________________________
huoltajan allekirjoitus

Lisätietoja: toiminnan vastuuohjaaja Sinikka Heikkinen, 044 497 1801 tai rehtori Kari Satamo, 040 571 1462
Iltapäivätoiminnan paikka myönnetään niille, joiden hakemus on toimitettu määräaikaan mennessä.
Hakemuksen palautus 22.4.2022 mennessä osoitteeseen: Lumijoen koulutoimisto, Poutalantie 1, 91980 Lumijoki,
(kuoreen merkintä: Hakemus app -toimintaan). tai sähköpostitse koulutoimisto@lumijoki.fi
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PERHEEN TULOJEN SELVITYS HAETTAESSA ALENNETTUA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUA
Isän / avopuolison tulot
Brutto
Viranhalt. tark.

TULON LAATU

Äidin / avopuolison tulot
Brutto
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
päivämäärä

LIITTEET

_______________________________________
huoltajan allekirjoitus:

Palkkatodistus tai tilinauha
Yrittäjät: viimeisin tuloslaskelma tai tase tai kirjanpitäjän selvitys tuloista ja tulosselvityslomake
Todistus opiskeluista tai ammattikurssilla oloista, näiden tulotositteet
Todiste elatusavusta / elatustuesta
Selvitys muista säännöllisistä verollisista ja verottomista tuloista
Lausunto lapsen erityishoidon tarpeesta

