OPINTOSETELILOMAKE 2020
Kaskikuusen kansalaisopisto on hakenut ja saanut Opetushallitukselta opintosetelityyppistä avustusta lv. 2020–2021.
Opintosetelit on tarkoitettu maahanmuuttajille, työttömille, oppimisvaikeuksia kokeville, senioreille (63 vuotta
täyttäneille), alle 63-vuotiaille eläkkeellä oleville sekä alle 25-vuotiaille peruskoulun päättäneille, joilla ei ole
jatkokoulutuspaikkaa. Etuuden tarkoituksena on aktivoida näitä väestöryhmiä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa
kansalaisopistotoimintaan. Opiskelija voi saada vapautuksen tai alennuksen opintomaksuista.
Opiskelija ilmoittautuu normaalisti opiston kurssille. Opiskelija täyttää ja palauttaa opintosetelilomakkeen Kaskikuusen
toimistoon ma 24.8. – pe 2.10.2020 klo 15.00 välisenä aikana. Palauttaessaan lomakkeen maahanmuuttaja, työtön,
eläkkeellä oleva alle 63-vuotias ja peruskoulun päättänyt alle 25-vuotias todistavat toimistohenkilökunnalle
hakukelpoisuutensa virallisella asiakirjalla tai muuten. Opiskelija ilmoittaa lomakkeessa, mille kurssille haluaa etuuden
käyttää. Myönnetyn etuuden suuruudesta opiskelija saa tiedon opintomaksulaskussa. Opintosetelijaosta kerrotaan
yleisesti myös paikallislehti Matin ja Liisan opistopalstalle. Opintosetelilomakkeen 2020 ja ohjeet löydät opintooppaasta. Lomakkeita on lisäksi jaossa ma 24.8. alkaen Kaskikuusen toimistossa aukioloaikana, kunnanvirastolla,
kirjastoissa ja Kaskikuusen sekä Lapinlahden kunnan kotisivuilla. Lomakkeen voi palauttaa toimiston kiinni ollessa
Varpaisjärvellä metalliseen postilaatikkoon kunnantalon edessä ja Lapinlahdella kunnantalon postiluukkuun/neuvontaan.
Opintosetelijaosta ilmoitetaan paikallislehti Matissa ja Liisassa sekä kunnan kotisivuilla lokakuussa 2020. Lisätietoja
antavat lisäksi Kaskikuusen opintosihteeri (puh. 040-4883202) ja rehtori (puh. 040-4883201).
Maahanmuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa.
Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
Työttömällä tarkoitetaan työnhakijaa, joka on kokopäivätyöhön käytettävissä tai joka odottaa sovitun työn alkamista.
Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.
Seniorilla tarkoitetaan 63 vuotta täyttänyttä henkilöä.
Eläkkeellä olevalla tarkoitetaan eläkettä saavaa henkilöä, joka ei ole ansiotyössä.
Oppimisvaikeuksia kokevalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma
kokemus oppimisvaikeuksista.
Peruskoulun päättänyt nuori (alle 25-vuotias), jolla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.

Opiskelijan nimi

_______________________________________ Sotu ________________ – ____________

Osoite ________________________________________________________________________________________________
Puhelinnumero

__________ – ______________________

Sähköpostiosoite

_____________________________________________________________________________

Etuuden peruste (rastita sopiva vaihtoehto):
Seniori (yli 63-vuotias)

Alle 63-vuotias eläkeläinen

Työtön

Maahanmuuttaja

Oppimisvaikeuksia kokeva

Peruskoulun päättänyt nuori

Kurssi, johon opintosetelietuus kohdennetaan (nimeä yksi):
______________________________________________________________________________________________________
Opiskelijan allekirjoitus:
Päiväys

.

. 2020

_______________________________________________________________
Allekirjoitus

Opiskelijan oikeus opintosetelitukeen todettu

.

. 2020

______________________________________________

