Kokkolan kaupunki
Sivistystoimi
Varhaiskasvatuspalvelut

Hakemus saapunut ____ / ____ . 20 ____

Nykyinen
varhaiskasvatuspaikka

Varhaiskasvatushakemus
Kerhohakemus
Ilmoittautuminen esiopetukseen
Varhaiskasvatuspaikan vaihtaminen
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Vastaanottaja ____________________________________________________________________________

Nykyinen varhaiskasvatuspaikka
Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Lapsen tiedot

Puhelin kotiin
Äidinkieli

suomi

ruotsi

muu, mikä

Sijaishuoltoon sijoitettu lapsi, sijoittavan kunnan nimi
Huoltaja

Huoltajan tiedot

Sukunimi ja etunimet

Samassa taloudessa asuva toinen huoltaja tai
huoltajan avio-/avopuoliso *
Sukunimi ja etunimet

* Myös toisella paikkakunnalla

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Puhelin koti / työ

Puhelin koti / työ

Sähköposti

Sähköposti

Jos haet kerhopaikkaa, tätä kohtaa ei tarvitse täyttää

Jos haet kerhopaikkaa, tätä kohtaa ei tarvitse täyttää

esim. opiskelun tai työn takia
asuvan puolison katsotaan elävän
samassa taloudessa =
yhteistaloudessa

töissä

työtön

töissä

työtön

opiskelija

eläkkeellä

opiskelija

eläkkeellä

perhevapaa, mikä ____________________________
Ensisijainen varhaiskasvatusmuoto

Varhaiskasvatuksen
muoto

Toissijainen varhaiskasvatusmuoto

päiväkoti

päiväkoti

ryhmäperhepäiväkoti (vain Kälviä, Lohtaja, Ullava)

ryhmäperhepäiväkoti (vain Kälviä, Lohtaja, Ullava)

perhepäivähoito

perhepäivähoito

maksuton esiopetus

maksuton esiopetus

maksuton esiopetus + varhaiskasvatus

maksuton esiopetus + varhaiskasvatus

lastenkerho A

lastenkerho A

lastenkerho B

lastenkerho B

Ensisijainen varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikka

Varhaiskasvatusaika

perhevapaa, mikä ____________________________

varhaiskasvatus enintään 86 h/kk

Toissijainen varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikka

maksuton esiopetus 4h/päivä + varhaiskasvatus enintään 86 h/kk

varhaiskasvatus enintään150 h/kk
maksuton esiopetus 4h/päivä + varhaiskasvatus enintään150 h/kk
varhaiskasvatus yli 150 h/kk
Päivittäinen varhaiskasvatusaika
klo ______ --- _______

Varhaiskasvatuksen ajankohta
ma-pe

la

Lastenkerho
ma, ke ja pe klo 8.45 - 11.45
lastenkerho A

ma, ti ja to klo 12.30 - 15.30
lastenkerho B

su

ilta

yö
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Varhaiskasvatuksen tarve alkaa

Varhaiskasvatuksen
tarve alkaa

/

20

Hakemus on jätettävä neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuspaikan tarvetta (ei koske maksutonta esiopetusta ja
lastenkerhoa).
HUOM! Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on aikaisemmin kuin neljän (4) kuukauden kuluttua, lisää perustelut. Mikäli
varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä, ennakoimattomasta työllistymisestä tai opiskelu- tai koulutuspaikan
saamisesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee
varhaiskasvatuspaikan.
_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Lapsella on tuen tarve, josta on lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausunto. Lausunto toimitetaan
Kokkolan kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut, PL 43, 67101 Kokkola.

Lapsen tuen tarve

Kuljetusetu koskee vain maksuttomaan esiopetukseen kulkevia lapsia. Huoltaja huolehtii kuljetuksesta, jos lapsella on
varhaiskasvatuksen tarve maksuttoman esiopetuksen lisäksi.

Kuljetus maksuttomaan
esiopetukseen

Haen lapselleni kuljetusta esiopetukseen. Valitse syy ja lisää perustelut.
Matkan pituus on yli kolme (3) km.
Matka on vaarallinen.
Matka on vaikea tai rasittava
Perustelut:

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Perheen muut alle 18vuotiaat lapset

Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

En hyväksy enimmäismaksua, vaan toimitan tuloselvitykset varhaiskasvatuksen aloituskuukauden aikana. Tarvittavat
tuloselvitykset ilmoitetaan valintapäätöksen yhteydessä.

Varhaiskasvatusmaksu

Hyväksyn enimmäismaksun.
Kerhotoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu 20,00 €/kk.

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen

Allekirjoitukset

__________________________________________
Paikka

Aika

/

20

__________________________________________ ________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemuksen tietoja tallennetaan sekä Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuksen tietojärjestelmään, että Opetushallituksen ylläpitämään varhaiskasvatuksen
tietovarantoon (Varda). Kunnalla on varhaiskasvatuslain 540/2018 § 68 ja 70 mukaan velvollisuus tallentaa varhaiskasvatusta koskevia tietoja
varhaiskasvatuksen tietovarantoon. Tietoja luovutetaan varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelun avulla Kansaneläkelaitokselle.
Hakemus on voimassa vuoden. Sen jälkeen hakemus on uusittava.
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