Päiväkoti Helmi
Jokiraitti, 41140 Kuikka
Uuraisten kristillisen päiväkodin kannatusyhdistys ry

Hoidon tarve
Lapsen
henkilötiedot

Päivähoitohakemus
Esiopetushakemus

Alkaen:
Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivattava)
Kansallisuus
Äidinkieli
Henkilötunnus
Kotipaikka väestökirjan mukaan
Kunta, jossa varsinainen koti / asunto
Koululainen (ympyröi oikea vaihtoehto: Kyllä / ei
Lähiosoite, postinumero ja postioimipaikka

Tiedot
huoltajista ja
perhesuhteista

Päivähoitomuoto
ja hoitoajat
(ympyröi oikea
vaihtoehto)

Perheenjäsenet
Päivähoitotilanne
kunnallinen /
yksityinen
Muita tietoja
(hakijan
merkinnät)

Hakemuksen

Huoltajan nimi

Samassa taloudessa asuvan toisen huoltajan,
huoltajan avio- tai avupuolison nimi

Henkilötunnus
Nykyinen ammatti tai tehtävä

Henkilötunnus
Nykyinen ammatti tai tehtävä

Nykyinen työ- tai opiskelupaikka

Nykyinen työ- tai opiskelupaikka

Työ- tai opiskelupaikan osoite

Työ- tai opiskelupaikan osoite

Työ- tai opiskeluaika klo-klo

Työ- tai opiskeluaika klo-klo

Henkilökohtainen puhelinnumero / työnro

Henkilökohtainen puhelinnumero / työnro

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Perhesuhde (oikea vaihtoehto ympyröidään)
Yhteishuoltajuus Kyllä / ei
Naimaton Naimisissa Avoliitossa
Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin
Eronnut Erossa asuva Leski
Muu huoltaja Rekisteröity parisuhde
Päiväkotiryhmä 0-3 v.
Päiväkotiryhmä
4-6 v. Esiopetus (toivottu vaihtoehto ympyröidään)
Hoidon tarve
Osapäivähoitoa enintään 5h/pv
Kokopäivähoito (yli 5h/pv)
Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa
Hoitopäivien lukumäärä / kk
Säännöllinen hoitoaika klo -klo
Hoitoaika vaihtelee:
Perheen muiden samassa ositteessa asuvien alle 18-vuotiaiden nimet ja henkilötunnukset:
Tällä hetkellä kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa olevat lapset:
Nimi ja hoitopaikka:
Vanhempainrahan päättymispäivä

Lapsen kuljetus päivähoitoon (ympyröi vaihtoehto)
Oma auto Julkinen kulkuneuvo Muu
Muita tietoja lapsen pitkäaikaisista sairauksista kuten allergioista sekä lääkärin,
psykologin, perheneuvolan ym. lausunnoista, erityispäivähoitopaikan tarpeesta (liite).

Onko perheessä kotieläimiä?
Hakemus palautetaan Uuraisten kristillisen päiväkodin kannatusyhdistys ry:n

palautus

ylläpitämälle Päiväkoti Helmelle.
Päiväkoti Helmi 045-3574712, posti@pkhelmi.fi, www.pkhelmi.fi

Hakemuksen voi postittaa osoitteella Päiväkoti Helmi, Jokiraitti 1, 41140 Kuikka
Hakemuksen voi myös jättää Uuraisten kunnan päivähoitotoimistoon.
Päivähoitomaksu / Tämän hakemuksen lisäksi tarvitaan tuloselvityslomake päivähoitomaksun määrittelyä varten
tulotiedot
sekä palvelusetelihakemus.
Lomakkeen saa myöhemmin päiväkodilta, tällä hetkellä Uuraisten kunnan päivähoitotoimistosta
tai kunnan internet-sivuilta, yksityisen hoidon tuen hakemuksen Kelan internet-sivuilta.
Tuloselvityslomakkeessa ja muissa lomakkeissa on maininta lomakkeen palautusosoitteesta.

Asiakaalla on oikeus saada tietää, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan, mihin tarkoitukseen
niitä käytetään, mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan sekä minkä henkilötietolaissa
tarkoitetun rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tiedot tallennetaan
(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista).
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (henkilötietolaki).
Muutokset
Oleelliset olosuhteiden muutokset on välittömästi ilmoitettava lapsen hoitopaikan esimiehelle.
(Esimerkiksi perhetilanteen, hoidontarpeen, työpaikan ja osoitteen muuttuminen)
Allekirjoitus

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen ja luovuttamiseen
päivähoitopaikan järjestämistä varten.
Päivämäärä
Allekirjoitus

