
ÄHTÄRIN KAUPUNKI
Sivistystoimi

PÄIVÄHOITO-/ESIOPETUSHAKEMUS

Päiväys: Hakemus vastaanotettu:

1. Lapsen henkilötiedot
Sukunimi ja etunimet:

 

Henkilötunnus:
 

Osoite ja puhelin kotiin:

 

Kotikunta:
 

Äidinkieli:
 

2. Huoltajan tiedot
Äidin / muun huoltajan nimi:
 

Henkilötunnus:
 

Ammatti / tehtävä:
 

Osoite ja puhelin:
 

Työ / Opiskelupaikka:
 

Työaika:
 

Isän / muun huoltajan nimi:
 

Henkilötunnus:
 

Ammatti / tehtävä:
 

Osoite ja puhelin:
 

Työ / Opiskelupaikka:
 

Työaika:
 

Muu huoltaja / vanhempi (nimi ja yhteystiedot):
 

Sähköpostiosoitteet:
 

3. Lapsen perheen tiedot

 Lapsi asuu      
                     

4. Perheen (samassa taloudessa asuvat) muut alle 18 v. lapset nimet ja syntymäajat
 

5. Hoidon tarve
Hoidon toivottu alkamisaika: Hoitopäivien lukumäärä/kk

 
Päivittäinen hoitoaika, klo
 

Iltahoito klo
 

Lauantaihoito klo Sunnuntaihoito klo Yöhoito klo

Hoitopaikkatoive
 

6. Kuljetus päivähoitoon/esiopetukseen

Mahdollisuus käyttää omaa autoa:    Matka kodin ja esiopetuksen välillä  km.        

7. Lapsen nykyinen päivähoito

 
8. Lapsen terveystilanne ja kehitys
Allergiat, ruokavaliot, sairaudet, terapiat, kuntoutukset, tutkimukset, erityisen tuen tarve (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle)

Lastani koskevissa asioissa voi olla tarvittaessa yhteydessä salassapitovelvollisiin yhteystyötahoihin
(terveydenhoidon, sivistys- ja perusturvan työntekijöihin) 

9. Muut lisätiedot päivähoitoa/esiopetusta varten (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle)
 esim. perheen uskonnollinen vakaumus,perheessä olevat lemmikkieläimet,muiden perheenjäsenten allergiat,jotka vaikuttavat lapsen sijoitukseen

 

10. Tietojen antajan allekirjoitus ja päiväys
 Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun tietojen tarkistamiseen

 Ähtärissä  .  .                                                 /
allekirjoitus                   /      nimenselvennys

perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito päiväkotihoito esiopetus

äidin ja avio-/avopuolison isän ja avo-/aviopuolison toisen vanhempansa

muun huoltajan kanssa, kenen

isän / äidin kanssa

Kokopäivähoito, yli 5 h / pvä Osapäivähoito, enint 5 h/pvä Esiopetus Esiopetus + päivähoito

Kyllä Ei Kuljetusetuus (yli 5 km)

Kyllä Ei
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