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2/2016

YRITTÄJÄNackila – Harjawalta
ALENNUS
-10 %
Materiaalit ja tiedustelut:
turist.fi@ hotmail.com tai puh. 0500 597 259,
www.best1.fi

COVIRE OY

Tattarantie 42, Nakkila

TUOTEMYYMÄLÄ

KORJAUSOMPELUT JA VETOKETJUJEN
VAIHDOT AMMATTITAIDOLLA!

Kangasvaraston muutto yläkertaan tehty!

Palakankaita niin

paljon kuin saat

muovipussiin

mahtumaan!

5€

/pussi

Avoinna la klo 10-14

Täkin ostajalle

uunihanskapari
kaupan päälle!
PETARIT ERIKOISTARJOUKSESSA!

Tarjoukset voimassa helmi-maaliskuussa joka lauantai! Muista tulla käymään!

SIRPA TÄYTTÄÄ 50-VUOTTA

SYNTTÄRIKAHVITUS
NAKKILAN R-KIOSKILLA 3.3. KLO.10-19

OMEN
OLEMME SU IOSKI
VIK
PARAS KAH

Kutsu on kaikille avoin.
Tervetuloa sukulaiset ja ystävät ja
kaikki ketkä tuntevat.

Klo. 11.00 Elävää musiikkia

Tarjolla laktoositonta ja gluteenitonta
kakkua Annan gluteenittomat leivonMuistaa voit vaikka sanoin, ei kukin. naiset- kotileipomosta (Myös muut erikoisruokavaliot on huomioitu.)

TERVETULOA
KAUPPATIE 5
29250 NAKKILA

MA– LA
SU

8.00 – 21.00
9.30 – 21.00

VARHAISKASVATUKSEEN ILMOITTAMINEN
Toimintakautta 2016 – 2017 varten voi varhaiskasvatukseen ilmoittamisen toteuttaa internetissä Nakkilan kunnan kotisivulla
www.nakkila.ﬁ/Palvelut/Sivistyspalvelut/Varhaiskasvatus/
Päivähoitoon hakeminen.
Päivähoidon sähköinen ilmoittaminen on ajalla 29.2.– 6.3.2016.
Päivähoitoon haku
Lasten päivähoito toteutetaan joko perhepäivähoidossa tai päiväkodissa. Pakkalantie 3:ssa aloittaa elokuun 2016 aikana uusi, pääasiassa 5-vuotiaille lapsille suunnattu päiväkotiosasto. Hakuaikana
nykyiset päivähoidon asiakkaat ilmoittavat päivähoidon jatkumisesta päivähoitotoimistoon p. 044-747 5860. Uudet tulotiedot on
toimitettava 29.4.2016 mennessä päivähoitotoimistoon.
Uudet päivähoitoasiakkaat ja päivähoitomuodon tai – paikan
muutosta hakevat huoltajat täyttävät sähköisen päivähoitohakemuksen.
Esioppilaiden päivähoitoon haku
Hakeutuminen esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoitoon tapahtuu
päivähoidon sähköisen haun kautta. Esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito toteutetaan Pakkalantie 3:ssa. Uusi päivähoitokausi
alkaa 1.8.2016.
Oppilaan hakeminen aamu- ja iltapäivätoimintaan
Kunta järjestää ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa Pakkalantie
3:n esiopetustiloissa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisoppilaille.
Hakeutuminen tapahtuu päivähoidon sähköisen hakemuksen kautta.

Esioppilaiden ilmoittaminen
Esiopetukseen osallistuvat v. 2010 syntyneet.
Esiopetuspaikkana on Pakkalantie 3:n opetustilat. Erillistä ilmoittamista ei tarvita, sillä v. 2016 kuusi vuotta täyttävät kutsutaan esikouluun erillisellä kirjeellä 31.3.2016 mennessä.
Mikäli kutsu jää saamatta tai huoltaja järjestää lapsensa esiopetuksen muulla tavoin, on otettava yhteyttä Kirkonseudun
koulun rehtoriin p. 044-747 5931

KOULUUN
ILMOITTAMINEN
Uusien perusopetusoppilaiden ilmoittaminen
Perusopetuksen 1. luokalle otetaan vuonna 2009 tai sitä
ennen syntyneet, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Esiopetukseen osallistuvilta ei tarvita erillistä
kouluun ilmoittamista, sillä koulupaikat tarkistetaan esikoulun toimesta. Jos huoltaja erityisestä syystä haluaa lapselleen koulunkäyntioikeuden muuhun kuin lähikouluun, on
siitä tehtävä anomus sivistysjohtajalle. Anomus toimitetaan
esikoulun kautta. Huoltaja, joka haluaa saada luvan lapsensa
koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta aikaisemmin tai
myöhemmin, tulee jättää sitä koskeva anomus 6.3.2016 mennessä. Mukaan tulee liittää psykologin tai lääkärin lausunto.
Koulutulokkaiden tutustuminen kouluun ja esioppilaiden
tutustuminen Pakkalan esiopetustiloihin järjestetään jokaisella koululla ja Pakkalan esiopetustiloissa keskiviikkona
4.5.2016 klo 8.45 alkaen.
SIVISTYSLAUTAKUNTA
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