SALASSA PIDETTÄVÄ
Julkisuuslaki 24 §

Saapunut

Vastaanottaja

HAKEMUS KOULULAISTEN IP-TOIMINNAN MAKSUN ALENTAMISEEN / POISTAMISEEN
Hakija

Nimi:

Avio- / Avopuolison nimi

Osoite:

Postinumero:

Puh.nro

Postitoimipaikka:

Lapsi
IP-toiminnan
ryhmä
Perusopetuslain mukaan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen
on syytä.
Haetaan
poistoa, koska perhe saa toimeentulotukea. Toimeentulotukipäätös on toimimaksun
tettava hakemuksen liitteenä.
puolittamista, koska perheen tulot alittavat maksuttoman
varhaiskasvatuksen tulorajan. Perheen tuloista on toimitettava tositteet
hakemuksen liitteenä.
Maksun poistoa / alentamista haetaan

/

201

alkaen

Päätös maksun poistosta/puolittamisesta tehdään aikaisintaan sen kuukauden alusta alkaen,
jolloin hakemus on saapunut kaupungille.
Muut
perustelut

Lomake palautetaan: Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, Valtakatu 44, 53100 Lappeenranta.
AllePäiväys
kirjoitus
. .

Huoltajan allekirjoitus
Nimen selvennys

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
Valtakatu 44, 3krs | 53100 Lappeenranta
puh. (05) 6161 | www.lappeenranta.fi

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUN ALENTAMISEN TAI POISTAMISEN EHDOT
Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt seuraavat ehdot iltapäivätoiminnan maksun
alentamiselle tai poistamiselle.
Huoltaja voi hakea maksun alentamista tai poistamista. Maksu voidaan poistaa, jos perhe on
toimeentulotuen asiakas. Maksu voidaan puolittaa, jos perheen tulot alittavat maksuttoman
päivähoidon rajan. Maksun alentamisesta tai poistamisesta päättää varhaiskasvatuksen
suunnittelija.
Alla olevasta taulukosta käy ilmi maksuttoman varhaiskasvatuksen raja. Tämä tuloraja tulee
alittua, jotta iltapäivätoiminnan maksu voidaan puolittaa.
Perheen
koko
2
3
4
5
6

Tuloraja e/kk josta
maksua ei peritä
2 102
2 713
3 080
3 447
3 813

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään tulorajaa 142 eurolla kustakin perheen
seuraavasta alaikäisestä lapsesta.
Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja
pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta
(vammaistukea, eläkkeensaajien hoitotukea), kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta,
asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja,
sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää,
toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista
ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta,
opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon
kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

