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Lisätietoa Porin kaupungin iltapäivätoiminnan verkkosivuilta.

Iltapäivätoiminta - ILTIS

https://www.pori.fi/iltis


Toiminnan periaatteet

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvallisen ja lapsen kasvua

tukevan vapaa-ajantoiminnan tarjoaminen koululaiselle. Toiminta on perusopetus-

lain mukaista toimintaa ja sitä ohjaavat Opetushallituksen laatimat perusteet sekä

Porin kaupungin iltapäivätoiminnan toiminta- ja arviointisuunnitelma.
Päivittäinen ohjelma sisältää valvottua ulkoilua, liikuntaa, leikkiä, askartelua, läksy-

jen tekoa ja lepoa. Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman

turvallisen aikuisen läsnäoloa sekä ohjata lasta aktiiviseen, terveelliseen ja kestä-

vään elämäntapaan.

Kohderyhmä

ILTIS-toiminta on tarkoitettu 1.- ja 2.-luokan oppilaille sekä niille 1.—9.-luokan

oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös.

Järjestäminen

Iltapäivätoimintaa järjestetään kello 12-17, kaikkina lukuvuoden työpäivinä ensim-

mäisestä koulupäivästä alkaen, lukuun ottamatta kevätlukukauden päätöspäivää,

Toiminta järjestetään joko koulussa tai koulun välittömässä läheisyydessä. Lapsille

tarjotaan iltapäivätoiminnassa välipala.
Ohjaajina toimivat lasten ja nuorten ohjaamiseen koulutuksen saaneet ammattilai-

set.

Maksut

Toiminnasta peritään kuukausimaksu 80 €/kk, joka sisältää välipalan. Jos lapsi on sairau-

den takia poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi on poissa yli 10 

koulutyöpäivää kalenterikuukauden aikana, peritään vain puolet maksusta

(40 €). Jos lapsi on muusta syystä poissa koko kalenterikuukauden , mutta hänelle

pidetään varattuna paikkaa, maksusta vähennetään puolet (40 €).

Maksu voidaan jättää perimättä myös toimeentuloedellytysten ja huollollisten nä-

kökohtien perusteella. Lisätietoja saa aikuissosiaalityön toimistosta

puh. 044 701 6116 (Anne Langenoja).

Hakeminen iltapäivätoimintaan lukuvuonna 2023-2024

Haku koululaisten iltapäivätoimintaan on 10.1.-28.2.2023. Hakeminen tapahtuu

sähköisesti seuraavissa osoitteissa:

Porin kaupungin koulujen oppilaille osoitteessa https://pori.inschool.fi (Wilma)

Yksityisten koulujen oppilaille osoitteessa https://www.pori.fi/iltis

Iltapäivätoimintaan otetaan hakuaikana hakemuksen jättäneistä ensisijaisesti 1 –

luokkalaisia ja 2 –luokkalaisia otetaan niin paljon, kuin mahtuu. Mikäli hakijoita on

enemmän kuin toimintaan voidaan ottaa, suoritetaan arvonta. Paikkaa vaille jääneet

jäävät jonoon. Mahdollisia vapaiksi jääneitä paikkoja voi hakea myös myöhemmin.

Erityiskoulujen iltapäivätoimintaan voi hakea kouluun tutustumispäivään asti.

Iltapäivätoimintaan voi hakea myös paperilomakkeella, joita saa iltiksistä. 

Toiminnasta irtisanoutuminen

Jos huoltaja haluaa luopua kokonaan lapsensa iltapäivätoimintapaikasta, irtisanomi-

nen tehdään edellisen kuukauden aikana Porin kaupungin opetusyksikköön. Alkavalta irtisano

kuukaudelta ja sen jälkeisiltä kuukausilta ei peritä maksua.

Irtisanoutumisen voi tehdä joko sähköpostitse osoitteeseen iltis@pori.fi

tai lähettää kirjepostia osoitteeseen PL121 28101 Pori

https://wilma.pori.fi
https://www.pori.fi/iltisIltapäivätoimintaan
mailto:leila.marttila@pori.fi

