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Sopimuksen
tiedot

Palvelun tilaaja

Kajaanin kaupungin sivistystoimiala/Perusopetus
Palveluntuottaja

Palveluntuottajan y-tunnus

Palveluntuottajan osoite

Tuotettava palvelu

Paikka

Aika

Sopimusehdot

Ohjaaja

Puhelinnumero

Ohjaaja

Puhelinnumero

YLEISET SOPIMUSEHDOT
1.
2.
3.

Koulun kerhotoiminta on perusopetuslain 47 §:ssä mainittua ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä
toimintaa, johon osallistuminen on lapsille maksutonta ja vapaaehtoista.
Kerhotoiminta on kirjattu myös yllä mainitun koulun työsuunnitelmaan. Koulun rehtori, opettajat ja oppilashuoltoryhmä
voivat ohjata oppilaita kerhotoimintaan.
Koulun kerhotoiminnan tavoitteena on monipuolinen, lapsen ja nuoren kasvua tukeva vapaa-ajantoiminta, jossa
jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen, ja saada mukaan niitä oppilaita, joilta
puuttuu perheen tuki harrastaa säännöllisesti, sekä kodin ja koulun yhteistyömuotojen syventäminen.

KERHOTOIMINNAN JÄRJESTÄJÄN VELVOLLISUUDET
1.

2.
3.
4.

Kerhotoiminta on koulun toimintaa, joten oppilaat kuuluvat kaupungin ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin.
Kerhotoimintaa järjestetään perusopetuksen työpäivinä. Kerhon järjestäjä laatii tämän sopimuksen liitteeksi kerhon
toimintasuunnitelman.
Kerhon ohjaaja pitää kerhopäiväkirjaa ja raportoi kerhotoiminnasta rehtorille. Kerhoon voi rehtorin luvalla osallistua
myös toisen koulun oppilas.
Kerho-ohjaaja on velvollinen noudattamaan perusopetuslain 40 § 1 mom. tarkoittamaa salassapitovelvollisuutta.
Kerhon järjestäjä tiedottaa kerhosta oppilaille ja heidän huoltajilleen. Lisäksi koulun verkkosivuilla ja tiedotteessa
voidaan esitellä kerhotoimintaa.

YHTEISTYÖ JA VALVONTA
1.

2.

Koulun rehtori tai hänen määräämänsä henkilö vastaa koulukerhojen järjestämisestä ja valvoo kerhotoimintaa
yhdessä kerhon järjestäjän edustajan kanssa. Kerho-ohjaaja vastaa tilojen asianmukaisesta käytöstä. Samoin hän
vastaa, että kerhotilat on siistitty kerhon päättymisen jälkeen. Mikäli toiminnasta aiheutuen joudutaan suorittamaan
ylimääräinen siivous, niin siitä tulevan laskun maksaa kerhotoiminnan järjestäjä.
Ovet ja ikkunat on laitettava kiinni sekä valot ja muut sähkölaitteet on suljettava kerhon päätyttyä.

KORVAUS
Perusopetuksen opettajalle maksetaan korvaus ovtes:n osio B liite 1, 19 § mukaan.
Järjestöjen laskuttama korvaus on 35 €/kerhotunti (60 min). Korvaus sovitaan tämän sopimuksen tekemisen yhteydessä.
Samoin voidaan sopia kerhon järjestäjälle maksettavista kohtuullisista materiaalikorvauksista.
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Sopimusehdot

HENKILÖSTÖ (RIKOSTAUSTA)
Kerhon ohjaaja toimittaa rikosrekisteriotteen koulun rehtorin nähtäväksi ennen kerhotyön aloittamista.
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Tämä kerhosopimus on voimassa ______________ saakka.
SOPIMUKSEN IRTISANOMISAIKA
Tämän sopimuksen irtisanomisaika on molemmilla osapuolilla yksi (1) kuukausi.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
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