LOPEN KUNNAN KOULULAISTEN KESÄKERHOTOIMINTA VUONNA 2017
Toiminnan järjestämisen periaatteet
Kesäkerhotoiminnalla tarkoitetaan 1. – 3. luokan päättäneille oppilaille järjestettävää
toimintaa kesäkuussa koulun loma-aikana. Tarvittaessa kesäkerhotoimintaan voivat
osallistua em. vanhemmat lapset, joilla on erityisen tuen päätös. Kesäkerhotoiminnan
hallinnointi- ja järjestelyvastuu on alueen päiväkodinjohtajalla 1.6.2017 alkaen.
Kesäkerhotoiminta toteutetaan hyödyntäen alueen päiväkotia ns. kotipesänä, jossa
kesäkerhotoimintaan osallistuvat oppilaat mm. ruokailevat. Toiminnan järjestämiselle ei
ole ryhmäkokovaatimusta.
Toiminnan ajankohta
Lopen kunta tarjoaa kesäkerhotoimintaa kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten taajamissa
vuonna 2017 seuraavina ajankohtina:
5.6. – 9.6.2017 (5 pv)
12.6. – 16.6.2017 (5 pv)
19.6. – 22.6.2017 (4 pv)
26.6 – 30.6.2017 (5 pv)
Päivittäin toiminta-aika on päiväkodin aukioloaika (pääsääntöisesti klo 6.30 – 17 välillä,
tarvittaessa voidaan sopia huoltajien kanssa muista ajoista).

Asiakasmaksut
Kesäkerhotoiminnan maksu määräytyy viikkokohtaisesti hakulomakkeessa varattujen
viikkojen perusteella. Asiakasmaksu on 60 € / viikko. Jos huoltajat varaavat kaksi viikkoa,
asiakasmaksu on 120 € jne.
Varatun kesäkerhotoimintaan osallistumisen voivat huoltajat perua ilmoittamalla
päiväkodinjohtajalle edellisen viikon maanantaihin mennessä. Muulloin peritään
asiakasmaksu, vaikka lapsi ei osallistuisi toimintaan.
Maksu voidaan jättää perimättä, jos huoltaja hakee erillisellä hakemuksella
maksuvapautusta toimeentuloedellytyksiin tai huollollisiin näkökohtiin vedoten.
Hakemukseen tulee liittää sosiaalityön suositus maksuvapauteen. Maksu- ja
maksuvapauspäätökset tekee varhaiskasvatuspäällikkö.

Hakumenettely
Hakuaika vuoden 2017 kesäkuussa järjestettävään koululaisten kesäkerhotoimintaan
päättyy 9.4.2017.
Hakulomakkeen voi tulostaa kunnan internetsivuilta (www.loppi.fi / lomakkeet) tai noutaa
koulutoimistolta kunnantalolta.

Henkilökunta
Kesäkerhotoiminnan toiminnasta vastaavat Lopen kunnassa työskentelevät
koulunkäyntiavustajat.

Toiminnan toteutus
Lopen valtuuston (7.11.2016 § 56) päätöksellä ryhmäkoko kesäkerhotoiminnassa yhtä
koulunkäyntiavustajaa kohden on kahdeksan (8) lasta. Mikäli mukana on erityistä tukea
tarvitseva lapsi, hänet lasketaan vähintään kahden paikalle.
Kesäkerhosta vastaavat koulunkäyntiavustajat valmistelevat kasvatusalueittain
kesäkerhotoiminnan toimintasuunnitelman yhteiselle suunnitelmapohjalle.
Toimintasuunnitelmaa varten koulunkäyntiavustajat kartoittavat toukokuun aikana
toimintaan osallistuvien lasten ja heidän huoltajiensa toiveet ja tarpeet
kesäkerhotoimintaan liittyen.
Kesäkerhotoiminnassa korostuvat liikkuminen, retkeily, yhdessäolo sekä lasten toiveiden
huomioiminen toiminnassa. Päiväkodin tilat, välineet ja materiaalit ovat
kesäkerhotoiminnassa hyödynnettävissä. Tarvittaessa toimintaa yhdistetään päiväkoti – ja
esiopetusikäisten lasten kanssa.
Kesäkerhotoimintaan osallistuville lapsille tarjotaan aamupala, lounas ja välipala
päiväkodin tiloissa. Ruokailut kuuluvat viikkomaksuun.

Tapaturmavakuutukset
Lopen kunnalla on vapaaehtoinen tapaturmavakuutus koskien kunnan järjestämää
toimintaa. Lopen kunnan koululaiset kuuluvat tämän tapaturmavakuutuksen piiriin myös
kesäkerhotoiminnan osalta.

