Hakemus kesä- ja elokuun toimintaan 2020

Kesäkuun toiminta on tarkoitettu lv. 2019–2020 1.-2.-luokien oppilaille
Elokuun toiminta on tarkoitettu lv. 2020–2021 1.-2.-luokkien oppilaille
Lapsen
tiedot

Huoltajien
tiedot

Palautus
24.4.20 mennessä

Oppilaan sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Koulu

Huoltaja 1

Henkilötunnus

Puhelin päivällä
Lähiosoite, jos muu kuin edellä
Huoltaja 2

Henkilötunnus

Puhelin päivällä
Lähiosoite, jos muu kuin edellä
Lisätietoja

Kesäkuun
toiminta
1.-26.6.2020

Toiminnan tarve kesäkuussa, ympyröikää tarvitsemanne viikot tai merkitkää päivät

viikot

23

24

25

26

18,50 €/ pv

yksittäiset päivät

Elokuun
toiminta
3.-7.8.2020

Peruutettava 22.5.2020 mennessä
Toiminnan tarve elokuussa, ympyröikää tarvitsemaan viikot tai merkitkää päivät

viikot

Hinta
90,00 €/ vk

32

18,50 €/ pv

yksittäiset päivät

Päiväys

Hinta
90,00 €/ vk

Peruutettava 3.7.2020 mennessä
Olen tutustunut TIEDOTTEESEEN KESÄ- JA ELOKUUN TOIMINNASTA lomakkeen
kääntöpuolella.
Ilmoittakaa peruuntumisesta ajoissa, muuten laskutamme paikkapäätöksen mukaisesti
Paikka ja aika

Allekirjoitus
Nimen selvennys

Riihimäen kaupunki
SiO/varhaiskasvatus
PL 125, 11101 RIIHIMÄKI
www.riihimaki.fi

TIETOA KOULULAISTEN KESÄ- JA ELOKUUN TOIMINNASTA

Tiedote kesätoiminnasta
Riihimäen kaupungin Sivistyksen ja osaamisen toimialan varhaiskasvatus järjestää kesäkuussa lukuvuonna 2019- 2020 1.- 2.luokilla olleille oppilaille ja elokuussa lukuvuonna 2020- 2021 1.-2.- luokilla oleville oppilaille ohjattua vapaa-ajan toimintaa arkipäivisin klo 7.00 - 17.00. Kesäkuussa toimintaa järjestetään 1.-26.6.2020 ja elokuussa 3.-7.8.2020.

Maanantaina 10.8.2020 ei kesätoimintaa järjestetä missään toimipisteessä.
Toiminta paikat:
Itäisen alueen kesätoiminta järjestetään Jukolan koululla, jonne hakevat Patastenmäen Jukolan ja Puukoulun sekä Peltosaaren koulun oppilaat.
Pohjoisella alueella kesätoiminta järjestetään Pohjoisen ja Haapahuhdan koulun oppilaille
Haapahuhdan koululla sekä Uramon koulun oppilaille Uramon koululla.
Läntisen alueen kesätoiminta järjestetään Eteläisen koulun oppilaille Junailijankadun päiväkodilla, Lasitehtaan koulun oppilaille Lasitehtaan koululla ja Herajoen koulun oppilaille Piikinmäen päiväkodilla.
Sivistys- ja opetuslautakunta on vahvistanut kesäajan maksut kokouksessaan 29.1.2020 § 8. Toiminnan viikkomaksu on 90,00 € ja päivämaksu 18,5 €.
Maksuista ei voi hakea maksuvapautusta.
Hintaan sisältyy ohjaus, aamupala, lounas ja välipala sekä toiminnassa käytetyt tarvikkeet.
Huoltajalle lähetetään toukokuun aikana päätökset haettujen paikkojen myöntämisestä.
Varatut kesäkuun toimintapäivät on peruutettava 22.5.2020 mennessä ja elokuun toiminnan päivät
tulee peruuttaa 3.7.2020 mennessä varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Riitta Romulle kirjallisesti
kirjeitse tai sähköpostilla. Peruuttamatta jääneet paikat laskutamme saamanne päätöksen mukaisesti.
Lapsenne mahdolliset ruoka-aineallergiatiedot tulee toimittaa kesätoimintayksikön keittiöön Palmia Oy:n lomakkeella joka löytyy www.riihimaki.fi/asiointi, sivistyspalvelujen lomakkeet, erityisruokavaliokaavake, Palmia. Lomakkeen liitteeksi ei tarvita terveydenhoitajan/ lääkärin lausuntoa kesätoiminnan ajalle. Lisätietoja asiasta saa Eija Niemiseltä p. 040144 8202, eija.nieminen.@palmia.fi
Lisätietoja antaa:
Riitta Romu
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
p. 040 330 4455
SiO/ varhaiskasvatus
PL 125,11101 RIIHIMÄKI
riitta.romu@riihimaki.fi
Palautus 24.4.2020 mennessä Riihimäen kaupunki/varhaiskasvatus, kaupungintalon tietotupaan os.
Eteläinen Asemakatu 2, tai postitse os. Riihimäen kaupunki, varhaiskasvatus, PL 125, 11101 Riihimäki. Voitte jättää lomakkeen myös Eteläinen Asemakatu 4, sisäpihalla olevaan postilaatikkoon missä lukee varhaiskasvatus.
Riihimäen kaupunki
SiO/ varhaiskasvatus
Käyntiosoite Eteläinen asemakatu 4 A, 2 krs
PL 125, 11101 RIIHIMÄKI

