PÄIVÄHOITOHAKEMUS

Hakemus on voimassa 4 kk

Saapumispäivä

/

1/2

20

Vastaanottaja ____________________
HOIDON TARVE
Ajalle

LAPSEN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivattava)

Kansalaisuus

Henkilötunnus

Väestökirjan mukainen asuinpaikka

Syntymäkotikunta

Uskonto
Ev.lut

Ortd.

Äidinkieli

muu, mikä

Lähiosoite, postinumero ja toimipaikka

Puhelin kotiin

TIEDOT HUOLTAJISTA JA PERHESUHTEISTA
Huoltajan nimi

Samassa taloudessa asuvan toisen huoltajan nimi

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Nykyinen ammatti tai tehtävä

Nykyinen ammatti tai tehtävä

Nykyinen työ- / opiskelupaikka

Nykyinen työ- / opiskelupaikka

Työ / opiskeluaika klo

Puhelin

Puhelin

Työ / opiskeluaika klo

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Perhesuhde
naimaton

naimisissa

leski

eronnut

erossa asuva

avoliitossa

muu huoltaja

yhteishuoltajuus

rekisteröity parisuhde

Perheen muiden samassa osoitteessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten henkilötunnukset ja nimet
Tällä hetkellä kunnallisessa tai yksityisessä hoidossa olevat lapset: nimi, hoitopaikka

TOIVEET HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ
Hoitomuoto alueittain
SAIMAANHARJU- KONSTU
Perhepäivähoito

KIRKONKYLÄ
Liljan päiväkoti

Päiväkoti Satulaiva
VEHKATAIPALE
Päiväkoti Loiske

MERENLAHTI

2/2

Oikeus yli 20 h/vko (vanhemmat työssä tai opiskelevat)

Oikeus 20 h/vko (toinen vanhemmista kotona)

Varhaiskasvatus

Oikeus 20 h/vko: 4 h päivässä 5 krt viikossa

Varhaiskasvatus, vuorohoito

Oikeus 20 h/vko: 5 h päivässä 4 krt viikossa

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Oikeus 20 h/vko: 3 pv viikossa (8h/8h/4h)

Varhaiskasvatusaika/kk
0 - 84 h/kk

85 - 107 h/kk

108 - 130 h/kk

131 - 150 h/kk

yli 150 h/kk

Lisätietoja:

Lapsen päivittäinen varhaiskasvatusaika

Vuorohoidon tarve

alkaa klo

päättyy klo

iltahoito

kertaa kk

alkaa klo

päättyy klo

yöhoito

kertaa kk

alkaa klo

päättyy klo

lauantaihoito

kertaa kk

sunnuntaihoito

kertaa kk

MUITA TIETOJA (Hakijan merkinnät)
Muita tietoja lapsen pitkäaikaisista sairauksista kuten allergioista, lääkitys tms.

Tiedot lapsen tuen tarpeesta esim. lääkärin, psykologin,
perheneuvolan ym. lausunnoista
lapsi tarvitsee erityisentuen pienryhmä paikan
Onko perheessä kotieläimiä?
Lapsen kuljetus hoitoon
Vanhempainrahan päättymispvm
jalan
Kotihoidon tuen päättymispvm

yleiset kulkuneuvot
omalla autolla

HOITOMAKSU / TULOTIEDOT
LAPSEN HOITOPAIKASTA TEHDÄÄN PÄÄTÖS, JOKA POSTITETAAN TEILLE KOTIIN. TULOTIEDOT SELVITETÄÄN
PÄÄTÖKSEN JÄLKEEN. TULOTIETOJEN PUUTTUESSA, MAKSU MÄÄRÄYTYY KORKEIMMAN MAKSUN MUKAAN.

Emme toimita tuloselvityksiä, suostumme korkeimpaan maksuun

Kyllä

LISÄTIEDOT (esim. mitä muita asioita haluatte huomioitavan hoitopaikkaa suunniteltaessa)

ALLEKIRJOITUS
Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkastamiseen
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus

