Hakemus

Kurikan kaupunki
Sivistystoimi
Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatukseen

Viranomaisen merkintöjä

Siirtohakemus

Vastaanottaja ja hakemuksen jättöpäivämäärä

Ilmoittautuminen esiopetukseen

___________________________________________
kahden viikon järjestelyaika

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen haetaan samalla
lomakkeella

neljän kuukauden järjestelyaika

Täytä lomake huolellisesti.
Puutteellisia hakemuksia emme käsittele.
Tähdellä* merkityt kohdat ovat pakollisia.

1. Lapsen
henkilötiedot

Henkilötunnus*
Osoite*

Sukunimi ja etunimet (kutsumanimi alleviivataan)*

(katuosoite, postitoiminumero, postitoimipaikka)

Puhutut kielet
2. Lapsen
perhetilanne

Lapsi asuu

Kotikunta

molempien kanssa

äidin kanssa

Vuoroviikoin molempien vanhempien kanssa
3. Hoidon
aloitus
4. Lapsen
kanssa samassa taloudessa
asuvien henkilöiden tiedot

Asuinkunta

isän kanssa

Muualla, missä? ____________________________________

Hoidon toivottu aloituspäivä
Huoltaja* 1 nimi
Puhelin koti

Henkilötunnus*

puhelin työ

Huoltaja* 2 nimi

Henkilötunnus*

Puhelin koti

puhelin työ

Sähköposti

Sähköposti

Työpaikka/opiskelupaikka

Työpaikka/opiskelupaikka

Työaika

Työaika

Samassa taloudessa asuvien alle 18 v. lasten nimet ja syntymävuodet

5. Päätöksestä
tiedottaminen

Lapsen kanssa eri taloudessa asuvan yhteishuoltajan
Nimi
Osoite

Puhelin koti

Sähköposti

Puhelin työ

Yhteishuoltajuus

Yksinhuoltajuus (Todistus toimitettava)

Käännä

6. Toivottu
varhaiskasvatusmuoto

Ensisijainen
vaihtoehto *

Jalasjärvi

Jurva

Kurikka

Päiväkotihoito

Päiväkotihoito

Päiväkotihoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito

Avoin päiväkoti SoPeVa

Lapsen sovitut varhaiskasvatusajat kuukaudessa
1-65 h/kk

65-86 h/kk

86-108 h/kk

108-129 h/kk

129-151 h/kk

151-172 h/kk

172-210 h/kk

Toissijainen
vaihtoehto *
Lapsen nykyinen hoito

Päivittäinen hoitoaika, kellonaika
Vuorohoito:
7. Esiopetus

Öisin,

_________________________________________________________________

Viikonloppuisin,

Iltaisin, (hoidon tarve klo 18 jälkeen) tapahtuva hoito

Esiopetuspaikkatoive
1.
2.
Esiopetus 2012 syntyneille ilmaista 19 tuntia viikossa

lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, valitse tuntiluokka kohdasta 6.
Mikäli lapsi on vain esiopetuksessa, onko matka esiopetukseen yli 3 km

8. Lisätiedot
hakemuksen
perusteeksi

Kyllä

Ei

(Esim. muutto ja mistä kunnasta, lapsen allergiat, lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, jotka vaikuttavat lapsen sijoitukseen, perheen olosuhteita koskevia tietoja, perheen elämänkatsomuksellinen näkemys, siirtotoiveen perusteet, jne.)

Onko mahdollista käyttää autoa kuljetuksiin

Kyllä

Ei

Kotona lemmikkieläimiä
On, mitä _________________________________________________________________

Ei ole

Tieto tarpeen allergisten lasten (muiden perheiden) sijoittamisen kannalta (perhepäivähoito)
9. Hakemuksen
päiväys ja
allekirjoitukset
*

Vakuutamme tiedot oikeiksi ja suostumme annettujen tietojen tarkastamiseen
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