PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
OPETUSLAUTAKUNTA
Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUSHAKEMUS

saap.pvm___/___ 20___
vastaanottaja _________

HAKIJA TÄYTTÄÄ
LAPSEN
HENKILÖTIEDOT

Sukunimi ja etunimet

Kansallisuus

Äidinkieli

Henkilötunnus

Väestökirjalain mukainen kotipaikka

Kunta, jossa varsinainen asunto

Lähiosoite, postinro ja postitoimipaikka

TIEDOT
HUOLTAJISTA JA
PERHESUHTEISTA

Huoltajan nimi

Samassa taloudessa asuvan toisen huoltajan, huoltajan
avio- tai avopuolison nimi

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Nykyinen ammatti tai tehtävä

Nykyinen ammatti tai tehtävä

Nykyinen työ- tai opiskelupaikka

Nykyinen työ- tai opiskelupaikka

Työ- tai opiskelupaikan osoite

Työ- tai opiskelupaikan osoite

Työ- tai opiskeluaika klo

Työ- tai opiskeluaika klo

Puh. koti

Puh. työ

Puh. koti

Sähköpostiosoite

Puh. työ

Sähköpostiosoite

yhteishuoltajuus (eri osoitteessa kuin lapsi)
nimi, henkilötunnus, osoite, puh.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
PERHEEN
MUUT LAPSET

Samassa osoitteessa asuvien perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten nimet ja henkilötunnukset:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ENSISIJAINEN
PÄIVÄHOITOPAIKKA

A.PÄIVÄKOTIHOITO
päiväkoti ________________________________________________________ (päiväkodin nimi)

B.PERHEPÄIVÄHOITO
perhepäivähoito hoitajan kotona

ryhmäperhepäivähoito

lapsen kotona tapahtuva hoito

Perhepäivähoitajan alue/nimi
_________________________________________________________________________________________

VAIHTOEHTOINEN
HOITOPAIKKA

Vaihtoehtoisten päiväkotien ja perhepäivähoitajien nimet halutussa järjestyksessä
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
HOIDON TARVE
Alkaen _________________________________________________
PAVELUNTARVE
Palveluntarve:
varhaiskasvatus 0-84h/kk
varhaiskasvatus 85-105h/kk
varhaiskasvatus 106-146h/kk
varhaiskasvatus 147->
eo+varhaiskasvatus 0-60h/kk
eo+varhaiskasvatus 61-84h/kk
eo+varhaiskasvatus 85-105h/kk
eo+varhaiskasvatus 106-146h/kk
Vähintään 3 kk:n sopimus.
Hoitoaika välillä klo _____________________________________
Lauantaihoidon tarve

LAPSEN
TERVEYDENTILA
YM.

Sunnuntaihoidon tarve

Iltahoidon tarve
klo 7.30-21.30

Yöhoidon tarve

Lapsen pitkäaikaiset sairaudet, allergiat, erityisruokavaliot (liitteeksi mahdolliset lääkärin/asiantuntijalausunnot erityispäivähoitopaikan tarpeesta)

Onko mahdollista käyttää autoa päivähoitokuljetuksiin?

kyllä

ei

Onko perheessä kotieläimiä?

kyllä

ei

LISÄTIEDOT/
TOIVOMUKSET

HAKEMUKSEN
PALAUTUS
ASIAKASMAKSU
TULOTIEDOT

Hakemus palautetaan ao. päiväkotiin tai palveluohjaajille os. Perheiden talo, Kalevalankatu 38, 76100 PIEKSÄMÄKI

ASIAKKAAN
OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään,
mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan sekä minkä henkilötietolaissa tarkoitetun rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tiedot tallennetaan (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista).
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (henkilötietolaki).

MUUTOKSET

Oleelliset olosuhteiden muutokset (esim. perhetilanteen, hoidontarpeen, työpaikan ja osoitteen muuttuminen)
on välittömästi ilmoitettava lapsen hoitopaikkaan.

ALLEKIRJOITUS

Tämän hakemuksen lisäksi tarvitaan tuloselvityslomake päivähoitomaksun määrittelyä varten. Lomakkeen saa
kaupungin internet-sivuilta, päivähoitopaikasta tai palveluohjaajilta. Tuloselvityslomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna hoitosuhteen alkaessa.

VAKUUTAN TIEDOT OIKEIKSI JA SUOSTUN ANNETTUJEN TIETOJEN TARKISTAMISEEN JA LUOVUTTAMISEEN HOITOPAIKAN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN

Päivämäärä ____/____ 20___

Allekirjoitus:__________________________________________________

