PÄIVÄHOITOHAKEMUS
Uusi hakemus

Jatkohakemus

Hakemuksen jättöpäivä _____ /_____ 201 __ Vast. ott.____________

Perhepäivähoito

Leppäkertun päiväkoti, Somerniemi

Keskustan alueen päiväkodit

Sammalniityn päiväkoti, Pitkäjärvi
(Merkitse ensisijainen hakutoive nro 1, seuraava 2, jne)

LAPSEN
TIEDOT

PERHEEN
TIEDOT
(samassa
taloudessa
asuvat)

Sukunimi ja etunimet(kutsumanimi alleviivataan)

henkilötunnus (myös loppuosa)

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Kotikunta

Äidinkieli
Suomi
Äidin (avio/avopuolison/huoltajan) nimi

muu mikä
Isän (avio/avopuolison/huoltajan) nimi

Lähiosoite, postinro ja postitoimipaikka, jos eri kuin ed.

Lähiosoite, postinro ja postitoimipaikka, jos eri kuin ed.

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Kotona

opiskelija

Kotona

ansiotyössä

opiskelija

ansiotyössä

Työpaikka/opiskelupaikka ja paikkakunta

Työpaikka/opiskelupaikka ja paikkakunta

Päivittäinen työaika/opiskeluaika (jos tiedossa)
klo:
Yhteystiedot lapsen hoidon/esiopetuk. aikana, puh.nro

Päivittäinen työaika/opiskeluaika (jos tiedossa)
klo:
Yhteystiedot lapsen hoidon/esiopetuk. aikana, puh.nro

(Samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset: Nimi ja syntymäaika. Mikäli lapsi on hoidossa, lapsen hoitopaikka).

PERHESUHTEET

naimaton
avioliitto
avoliitto
rekisteröity parisuhde

eronnut
erossa asuva
leski

muu huoltaja
kasvatusvanhemmat
sijaisvanhemmat

Yhteishuoltajuus, nimi henkilötunnus, osoite , puhelin

PÄIVÄHOITO
MUOTO JA
HOIDON
TARVE

Hoidon toivottu alkamispäivä

Päivittäinen hoitoaika (sisältäen esiopetusajan, jos siihen osallistuu)

sekä hoitopäivien määrä kuukaudessa (kaikkien päivähoitoa hakevien täytettävä)
enint. 10pv/kk

11-13pv/kk

Vuorohoidon tarve

14-16pv/kk
Iltahoito

vähintään 17pv/kk
Viikonloppuhoito

Yöhoito

Lisätietoja

Lapsen
nykyinen
päivähoito

Mahdollisuus käyttää omaa autoa lasta hoitoon vietäessä ja haettaessa

kyllä

Kunnallinen
Yksityinen
hoitopaikka
hoitopaikka
Lisätietoja (hoitajan/päiväkodin nimi)

Muu mikä?

Hoitaja kotona

Vanhempi hoitaa

ei

LAPSEN

Lapsen pitkäaikaiset sairaudet ja allergiat sekä muut hoidon järjestämiseen liittyvät tekijät (esim erityisen tuen tarve)

TERVEYDEN
TILA

LAPSEN

Ei huomioitavaa
Lapsella on muu terveydentilaan liittyvä
Lapsella on ruoka-aine allergia
(Liitteenä todistus)
seikka, jolla on hoidon järj. vaikutusta
Lapsella on muu allergia
Lapsella on erityisen tuen tarve
(Hyvä mainita, mikäli lapsi käy puheterapiassa, toimintaterapiassa tmv. erityistyöntekijällä. jne Selvitys kääntöpuolelle)
Onko lapsen kotona lemmikkieläimiä/kotieläimiä
ei
Kyllä, mitä?
Lapsen päivähoitomaksun määrittämiseen tarvittavat tulotiedot (täytettävä, mikäli haetaan päivähoitopaikkaa)

HOITO-

Toimitan / Toimitamme tarvittavat tulotiedot (päivähoitotoimisto pyytää tulotiedot paikkapäätöksen yhteydessä)

MAKSU

En / Emme toimita tulotietoja, jolloin maksu voidaan määrittää korkeimman maksuluokan mukaan.

Allekirjoitus

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkastamiseen
___________________ _____ / _____ 201___
Paikka

Aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Päivähoitopaikkapäätökset tehdään siihen asti kunnes lapsella on mahdollisuus osallistua maksuttomaan
esiopetukseen. Muutosta myönnettyyn päivähoitopaikkaa voi hakea toimintakausittain tällä hakemuksella
(rasti kohtaan jatkohakemus).

