Hakemus saapunut
/

VARHAISKASVATUSHAKEMUS

VASTAANOTTAJA

_________

Tallennettu
/

Lapsen
henkilötiedot

Sukunimi

Etunimi,

Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
Äidinkieli

Samassa
taloudessa
asuvien
huoltajien
henkilötiedot

Henkilötunnus

suomi

ruotsi

Huoltaja 1 etunimi

Kunta jossa kirjoilla

kotikieli

muu, mikä

Huoltaja 2 tai muu samassa taloudessa
asuva etunimi

Henkilötunnus

Huoltaja 1 sukunimi

Henkilötunnus

Huoltaja 2 tai muu samassa taloudessa asuva sukunimi

Oma puhelin

Työpuhelin

Oma puhelin

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Työpaikka / opiskelupaikka

Työpaikka / opiskelupaikka

Työpuhelin

Perhesuhde
avioliitossa

avoliitossa

naimaton

eronnut

yhteishuoltajuus
Henkilötunnus

erossa asuva

leski

muu huoltaja

Huoltajuus
Muualla
asuva
huoltaja 2

yksinhuoltajuus
Etunimi

Muut
perheenjäse
net

Perheen muut alle 18 v. lasten nimet ja henkilötunnukset, sekä alle kouluikäisten hoitopaikat

Lapsen
nykyinen
hoitopaikka
Toivottu
hoitopaikka

Nykyinen hoitopaikka

Päivähoitotarve

Hoidon toivottu alkamispäivä

Sukunimi

perheeseen sijoitettu lapsi
osoite
sähköposti ja puhelin

__________________________________/ ryhmä: ______________________________________
1. toivottu paikka

2. toivottu paikka

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus (20 h)
Päivittäinen hoitoaika
vakio

klo

on välillä klo
iltahoidon tarve
vuorohoidon tarve
Auto käytettävissä
kyllä
ei

Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatus/ tuntiraja:

-

0-88 tuntia
121-150 tuntia
89-120 tuntia
yli 151 tuntia
0-50 tuntia (vuorohoidossa ja esiopetuksen täydentävässä)

Millä kuljetus hoitopaikkaan?

Tulotiedot
Tulotiedot toimitetaan myöhemmin
Tulotietoja ei toimiteta, maksu voidaan määritellä korkeimpaan maksuluokkaan
Lisätietoja

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

Perheen lemmikkieläimet _______________________________________

jatkuu s.2

PÄIVÄHOITOPAIKKAHAKEMUS

Varhaiskasvatusoikeus
a)

s.2

(ei koske avointa varhaiskasvatusta)

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus; 20 tuntia / viikko; järjestelyaika 4 kk
Haluan, että lapseni varhaiskasvatus järjestetään
osapäiväisesti 4 h / pv,

b)

osaviikkoisesti 2,5 pv / vk

Haen oikeutta 20 tuntia laajempaan

esioppilaalla oikeus 20 h laajempaan

Laajemman varhaiskasvatusoikeuden edellytyksenä on huoltajien työ, opiskelu tai lapsen/ perheen tuen
tarve;
järjestelyaika 4 kk, paitsi äkillisissä työllistymistilanteissa 2 viikkoa

varhaiskasvatuksen perusteena on (valitse oikea vaihtoehto)
kokoaikatyö (liitteenä palkkatodistukset tai tilinauhat, josta selviää työsuhteen laatu)
opiskelu (liitteenä opiskelutodistus)
yrittäjä (liitteenä selitys yritystoiminnan laajuudesta/kokoaikainen yrittäjä)
osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynti (selvitys liitteenä)
työllistymistä edistävään palveluun osallistuminen (todistus tai vastaava selvitys)
kuntoutus (todistus tai vastaava selvitys)
muun vastaavan syyn vuoksi, esimerkiksi lyhytaikainen työ, osa-aikaeläke vko-vko-järjestelyllä ( todistus tai
vastaava selvitys)
Lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai muu syy, perustelut, mahd. asiantuntijalausunnot liitteeksi:

kyllä

ei

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 Daisynetissä?
kyllä
ei
Saako kuvia, jossa lapsenne esiintyy yhdessä muiden lasten kanssa, laittaa lapsenne varhaiskasvatusyksikön
ryhmän nähtäväksi DaisyNetissä?
TÄMÄ HAKEMUS ON VOIMASSA ENINTÄÄN 6 KUUKAUTTA HAKEMUKSEN SAAPUMISESTA LUKIEN
JONKA JÄLKEEN HAKEMUS PITÄÄ UUDISTAA
VANHEMMAT HUOLEHTIVAT LAPSEN PÄIVÄHOITOON KULJETTAMISESTA
TOIVOTUN HOITOPAIKAN PAIKKATILANTEESTA RIIPPUEN, HOITOPAIKKA VOIDAAN JOUTUA OSOITTAMAAN MUUALTA

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

suostun sähköiseen tiedonantoon

HAKEMUS PALAUTETAAN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUSTIIMIIN Länsikatu 15 4B 2.krs, 80100 JOENSUU

Postitse: Joensuun kaupunki/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Länsikatu 15 4B 2.krs, 80100 Joensuu

