Hakemus saapunut ___/___20___
Hakemus saapunut ____/___ 20___

Pyhäjärven kaupunki
Sivistysoimi
Varhaiskasvatuspalvelut

PÄIVÄHOITOHAKEMUS
Hoitopaikan
tarvitsija

Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Huoltajien tiedot Huoltaja

Hoidontarve ajalle
Puhelin kotiin

Henkilötunnus

Yhteistaloudessa elävä toinen huoltaja/puoliso Henkilötunnus

Sähköposti

Puhelin

Sähköposti

Puhelin

Huoltajuus, mikäli lapsen huoltajat eivät asu yhteistaloudessa
Yhteishuoltajuus, nimi ja osoite

Hoitopaikan
hakuaika

Yksinhuoltajuus

Muu huoltaja

Hoitopaikkaa voi hakea kunnallisiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon ympäri vuoden
Sähköinen hakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen hoiton toivottua alkamisajankohtaa.

Hoitoaika

Varhaiskasvatusoikeus on 20 h/vko, mikäli

Päivähoidon tarve johtuu työstä tai opiskelusta, valitse hoitoaika

toinen vanhempi tai muu huoltaja tai

Hoidon ajankohta

molemmat ovat kotona. Valitse hoitoaika.
4 h/pv, 20 h /vko

klo 8:30 -12:30

2,5 pv/vko, 20 h/vko
Tilapäinen hoidontarve,
hoitosuhteen kokonaiskesto 1-5 pv
Ajalla ___ / ___ 2017

Erillisperuste

klo ____________

Opiskelun aloitus

Hoidon tarve h/kk

ma -pe

Yli 150 h / kk

la

131 - 150 h / kk

su

108 - 130 h / kk

ilta

86 - 107 h / kk

yö

0 - 85 h / kk

Vuorohoito huoltajien työvuorojen mukaan

Äkillinen työllistyminen

Päivittäinen hoitoaika, klo

Lapsen kuntoutus

Muu, mikä?

Mikäli hoidontarve on aiemmin kuin 4 kuukauden päästä, eikä se ole ennakoitavissa,
hoitopaikkaa on haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.
Lapsen tarvitseman tuen taikka perhetilanteen (= muu syy) vuoksi hoidon laajuus voi olla yli 20 h/vkko.
Säädettyä laajemman varhaiskasvatuksen edellytyksistä on annettava selvitys.
Tarvittaessa hakemuksen liitteeksi voi liittää lausunnon/suosituksen lapsen tarvitsemasta
erityisen tuen tarpeesta ja/tai tukitoimenpiteistä.
Haettava
hoitomuoto

Ensisijainen päivähoitomuoto

Toissijainen päivähoitomuoto

Päiväkoti Hoijakka

Päiväkoti Hoijakka

Päiväkoti Muksuteekki

Päiväkoti Muksuteekki

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito

Perhepäivähoito
ito hoitajan kotona

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Lapsen nykyinen Vanhempainrahakausi päättyy ___ /___ 20___
Kunnallinen hoitoapaikka Mikä?
Yksityinen hoitopaikka Mikä?
hoitopaikka

Päivähoitomaksu

Hyväksymme korkeimman päivähoitomaksun

Vanhempi hoitaa
Hoitaja kotona

Emme hyväksy korkeinta maksua
vaan toimitamme tuloselviykset

Tietojen antajan
allekirjoitus

Paikka, aika ja allekirjoitus

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistukseen
Lomakkeen tiedot/ osa lomakkeen tiedoista tallennetaan kunnan tietojärjestelmään

