Hakemus saapunut

VARHAISKASVATUSHAKEMUS

Tallennettu

Lapsen
henkilötiedot

/

VASTAANOTTAJA

_________

/

Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Kunta jossa kirjoilla

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Äidinkieli

suomi

ruotsi

muu, mikä ___________________ Kotikieli ___________________

Maahanmuuttopäivä ____________________ Syntymämaa _______________________________
Samassa
Huoltajan 1 sukunimi
taloudessa
asuvien
Puhelin
huoltajien
henkilö-tiedot
Huoltaja 2 tai huoltajan 1 puoliso
Puhelin

Etunimet

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite

Työ- tai opiskelupaikka

Etunimet

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite

Työpaikka / opiskelupaikka

Perhesuhde
avioliitossa
Huoltajuus

avoliitossa

yhteishuoltajuus

naimaton

yksinhuoltajuus

eronnut

erossa asuva

perheeseen sijoitettu lapsi

leski

muu huoltaja

tiedoksianto yhteishuoltajalle

Jos lapsella on eri osoitteessa asuva yhteishuoltaja, tulee hakemuksen jättäneen huoltajan huolehtia siitä, että toinen
huoltaja on tietoinen varhaiskasvatushakemuksen jättämisestä. Päätös toimitetaan vain hakijalle.
Muualla asuva Sukunimi
huoltaja 2

Muut alle
18 V.
perheenjäsenet

Lapsen
nykyinen
varhaiskasvatuspaikka
Toivottu
varhaiskasvatuspaikka

Etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Sähköposti

Puhelin

Nimi

Henkilötunnus

Hoitopaikka

Kunnallinen / mikä _________________________________
Yksityinen / mikä

Hoitaja kotona

_________________________________

1. toivottu paikka

Vanhempi hoitaa

2. toivottu paikka

3. toivottu paikka

TOIVEET VARHAISKASVATUSPAIKASTA OTETAAN HUOMIOON MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN

Varhaiskasvatuksen
tarve

Varhaiskasvatuksen toivottu alkamispäivä
Päivittäinen hoitoaika

/

/ 20___

varhaiskasvatuksen tuntiraja:

klo

-

0-88 h/kk (60%)

on välillä klo

-

89-120 h/kk (70%)

vakio

iltahoidon tarve

121-140 h/kk (80%)

vuorohoidon tarve

yli 141h/kk (100%)

Kuljetus
Auto käytettävissä

kyllä

ei

VANHEMMAT HUOLEHTIVAT LAPSEN VARHAISKASVATUKSEEN KULJETTAMISESTA.

Lisätiedot

Sairaudet allergiat, ruokavalio, ym. varhaiskasvatuksessa huomioitavaa, tuen tarve jne.

Perheen lemmikkieläimet _________________________________________________________________
Luvat

Saako tarvittaessa olla yhteydessä varhaiskasvatuksen eri yhteistyötahojen kanssa lapsen
kehitystä ja terveyttä koskevissa asioissa
kyllä
ei
Saako lastanne valokuvata/videoida varhaiskasvatuksessa?
kyllä
ei
Saako kuvat julkaista DaisyFamilyssa?
kyllä
ei
Saako kuvia, jossa lapsenne esiintyy yhdessä muiden lasten kanssa, laittaa lapsenne
varhaiskasvatusyksikön ryhmän nähtäväksi DaisyFamilyssa?
kyllä
ei

Tuloselvitys

Sitoudun maksamaan korkeimman varhaiskasvatusmaksun, kunnes toisin ilmoitan. En toimita
tulotietoja.
Toimitan tulotiedot myöhemmin
Tulorekisteristä ja kelasta löytyviä tulotietoja ei tarvitse toimittaa.
Mikäli olet yrittäjä, opiskelija ja tietoja ei löydy tulorekisteristä tai kelasta tai olet ansiosidonnaisella päivärahalla, omaat pääomatuloja esim.
vuokratulo, niin nämä tiedot on ilmoitettava.

Voimassaolo

TÄMÄ HAKEMUS ON VOIMASSA ENINTÄÄN 6 KUUKAUTTA HAKEMUKSEN SAAPUMISESTA LUKIEN, JONKA JÄLKEEN HAKEMUS PITÄÄ
UUDISTAA.

Allekirjoitus

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen

Päiväys

/

/ 20___

_______________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

suostun sähköiseen tiedonantoon
Palautus
HAKEMUS PALAUTETAAN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUKSEEN Länsikatu 15 4B 2.krs, 80110 JOENSUU

Postitse: Joensuun kaupunki/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Länsikatu 15 4B 2.krs, 80110 Joensuu

