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Esikoulukerhon toimintamaksut
Inkoon sivistyslautakunta päätti, 28.9.2016, että esikoulukerhot muodostavat vaihtoehdon täydentävälle päivähoidolle. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan
2.11.2016 kevätlukukauden ja kesän 2017 maksuista. Pääsääntönä oli, etteivät esikoulukerhon maksut ylittäisi vastaavan täydentävän päivähoidon maksuja. Toimintavuoden 2017-2018 maksuista päätettäisiin myöhemmin.
Uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tulee voimaan 1.3.2017. Laki sisältää uusia määräyksiä kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävistä maksuista. Mm. maksujen tulorajat ovat muuttuneet.
Perheen koko
2
3
4
5
6

Tuloraja €/kuukausi
1915
1915
2053
2191
2328

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, lisätään maksun perusteena
olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Esikoulukerhon toiminta muistuttaa aamu- ja iltapäivätoimintaa. Siksi on motivoitua
periä kummastakin toiminnasta samat maksut. Joissakin tapauksissa varhaiskasvatusmaksut voivat kuitenkin olla alhaisemmat. Jotta lapsiryhmä ei jakautuisi täydentävään päivähoitoon ja esikoulukerhoon, on motivoitua tarjota kerhotoimintaa enintään samoilla maksuilla kuin vastaavaa varhaiskasvatusta. Huoltajan on tällöin jätettävä sivistystoimistoon tulotodistus. Uusi maksu tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut:
Toiminta-aika
1-10 päivää/kk
yli 10 päivää/kk
vain
aamupäivätoiminta

3 t/päivä
40 €
80 €
40 €

4 t/päivä
50 €
100 €

yli 4 t/päivä
60 €
140 €

Esikoulukerho toimii myös koulujen vapaapäivinä ja loma-aikoina. Näiltä päiviltä peritään 12 €/päivä tai 6 €/enintään 4 tuntia tai asiakasmaksun mukaan. Kuukaudessa
on laskentamallissa 21,5 päivää.
Täydentävän päivähoidon nykyisin voimassa olevista, koulujen loma-aikoja koskevista maksuvapautuksista luovutaan, vaikka lapsi ei osallistuisi toimintaan lomaaikoina.
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja
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Esitys:
Sivistyslautakunta päättää, että
-esikoulukerhon toimintamaksut ovat 1.8.2017 alkaen pääosin samat kuin aamu- ja
iltapäivätoiminnan
Toiminta-aika
1-10 päivää/kk
yli 10 päivää/kk
vain aamupäivätoiminta

3 t/päivä
40 €
80 €
40 €

4 t/päivä
50 €
100 €

yli 4 t/päivä
60 €
140 €

-jos huoltaja haluaa laskutuksen varhaiskasvatusmaksujen mukaan, hänen on toimitettava tulotiedot sivistystoimistoon. Uusi maksu tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta
-koulujen vapaapäivinä ja loma-aikoina toiminta maksaa 12 €/päivä tai 6 € (alle 4
tuntia). Toimintaan ilmoittaudutaan etukäteen koulun määrittelemällä tavalla. Kuukaudessa on tässä laskentamallissa 21,5 päivää
-täydentävän päivähoidon loma-aikoja koskevista maksuvapautuksista luovutaan
-sisarusalennus on 50 %, jos esioppilaalla on kunnallisessa päivähoidossa kaksi
nuorempaa sisarusta
Maksuvapautuksen tulorajat ovat seuraavat:
Perheen koko
2
3
4
5
6

Tuloraja €/kk
1915
1915
2053
2191
2328

-maksuvapautusta haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla lomakkeella ja vapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta, jonka aikana hakemus on jätetty
sivistystoimistoon
-nämä maksut ovat voimassa 1.8.2017-31.7.2018 ja sivistyslautakunta tarkistaa niitä ennen seuraavaa toimintavuotta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
___________

