HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEEN
Hakemus vastaanotettu pvm:
Vastaanottaja:

Toivottu varhaiskasvatuspaikka

Varhaiskasvatuksen tarve

□ Päiväkoti (Kuunari, Käpylä, Majakka, Metsätähti,

Tarve alkaen pvm __________________

Skanssi)
Varhaiskasvatuksen järjestämistapa
□ Perhepäivähoito
□ kokoaikainen □ osaviikkoinen □ osa-aikainen
□ Ryhmäperhepäivähoito (Menninkäiset, Meritähti, Poiju)
Tuntimäärä _______ Toimintapäivät ___________
Samaan ryhmään sisarusten kanssa □ kyllä □ ei
Päivittäinen hoitoaika klo ________- _________
Hakuperuste

□ työnhaku kiireellinen hoidontarve
□ työnhaku kiireetön hoidontarve
□ tukitoimi
□ kaksivuotinen esiopetus
□ Siirtotoive toiseen varhaiskasvatuspaikkaan
□ perheen toivoma hoitopaikan vaihto
□ hoitajasta johtuva hoitopaikan vaihto

□ Ilta-, yö- ja viikonloppuhoito
□ Tilapäinen varhaiskasvatus (enintään 5 pv)
Hoitomuoto
alle 6-vuotiaan kokopäivähoito
alle 6-vuotiaan osapäivähoito
esikoululaisen kokopäivähoito
esikoululaisen osapäivähoito
koululaisen kokopäivähoito
koululaisen osapäivähoito
esiopetus

□
□
□
□
□
□
□

Lapsen nimi

Henkilötunnus

Kotikunta

Kansalaisuus/kotikieli

Lapsen allergiat, sairaudet, muut erityistarpeet

Perheen muut alle 18-vuotiaat lapset (nimet ja henkilötunnukset)

Onko perheessä kotieläimiä, mitä?

Lapsen kanssa
samassa taloudessa
asuvien tiedot

Äidin/huoltajan/avopuolison nimi

Isän/huoltajan/avopuolison nimi

koti

koti

Henkilötunnus
Osoite

Työ-/opiskelupaikka
ja työaika
Puhelin

työ

Sähköpostiosoite

□ Annan luvan asiakaspäätösten sähköiseen välittämiseen Easiointi-palveluun

työ

Sähköpostiosoite ilmoitusviestejä varten: ____________________________________________________
Mahdollisuus käyttää autoa lapsen kuljetuksiin:

□ kyllä □ ei

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu:

□ Suostumme maksamaan korkeinta maksua, emme toimita tulotositteita.
□ Huoltaja 1: Hyväksyn tulotietojen katsomisen tulorekisteristä lapsen varhaiskasvatuksen aikana tai kunnes toisin
ilmoitan. Minulla ei ole muita tuloja kuin palkka-, eläke- tai etuustuloja.

□ Huoltaja 2: Hyväksyn tulotietojen katsomisen tulorekisteristä lapsen varhaiskasvatuksen aikana tai kunnes toisin
ilmoitan. Minulla ei ole muita tuloja kuin palkka-, eläke- tai etuustuloja.
Muita tietoja:

Lasta voivat hakea varhaiskasvatuksesta myös seuraavat täysi-ikäiset henkilöt ja heidän puhelinnumeronsa:

Saako varhaiskasvatuksen henkilöstö tarvittaessa olla yhteydessä eri yhteistyötahojen kanssa (esim. neuvola, koulu,
sosiaalitoimi) lapsen kehitystä ja terveyttä koskevissa asioissa?

□ kyllä

□

ei

Allekirjoitus
Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. Tiedot käsitellään luottamuksellisina.
Paikka ja aika _______________________________________

____/____ 20____

___________________________

____________________________

Huoltajan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus

HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN
Huom. Eurajoen kunnassa on käytössä myös sähköinen varhaiskasvatushakemus, jonka löydät nettisivuilta osoitteesta:
www.eurajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/.
Hakemus varhaiskasvatukseen on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutukseen pääsystä, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään 2 viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkua.
Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella Eurajoen kunta, Varhaiskasvatus, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Hakemuksen voi
palauttaa myös päiväkoti Majakkaan (os. Runkotie 6, 27100 Eurajoki), päiväkoti Metsätähteen (os. Jalmarintie 3, 27150
Lapijoki), päiväkoti Kuunariin (os. Tasalantie 3, 29100 Luvia) tai päiväkoti Skanssiin (os. Muuntajankuja 5, Luvia).
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSU
Asiakasmaksun määrittämistä varten tulee toimittaa selvitys perheen tuloista varhaiskasvatuksen alkamiskuukauden loppuun mennessä. Jos olette rastittaneet hakemuksessa kohdan ” Suostumme maksamaan korkeinta maksua, emme toimita tulotositteita” tai ”
”Hyväksyn tulotietojen katsomisen tulorekisteristä lapsen varhaiskasvatuksen aikana tai kunnes toisin ilmoitan” liitteitä ei tarvitse
toimittaa. Perheen molemmilta huoltajilta tarvitaan oma suostumus.
Lisäksi perheen tulee täyttää hoitoaikaperusteinen sopimus, jossa valitsette lapsen tarvitseman maksimituntimäärän kuukaudessa (löytyy kunnan nettisivuilta, varhaiskasvatuksen lomakkeet) tai saatte lomakkeen varhaiskasvatusyksiköstä
lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin ja asetukseen sekä Eurajoen kunnan sivistyslautakunnan päätöksiin. Asiakasmaksulain 7 a §:n mukaan kunta voi määrätä enimmäismaksun, mikäli hakija ei ilmoita perheen tuloja. Mikäli selvitystä tuloista
ei toimiteta määräaikaan mennessä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei korjata takautuvasti.
Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista www.eurajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/.
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