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HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEEN/
ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN

PL 14, 72601 Keitele

Lomake palautetaan päiväkotiin tai sivistystoimistoon
Lomake saatavilla myös kunnan kotisivulta www.keitele.fi

Haen lapselleni varhaiskasvatuspaikkaa (täytä kohdat A, B, D ja E)
Ilmoitan lapseni esiopetukseen ja haen varhaiskasvatuspaikkaa (täytä kohdat A ,B, C, D ja E)
Ilmoitan lapseni esiopetukseen (täytä kohdat A, C ja D)

A. HENKILÖTIEDOT
1 Lapsen
henkilötiedot

Sukunimi ja etunimet (kutsumanimi alleviivataan)
Henkilötunnus

Kotikunta

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

2 Perheen
tiedot

Äidinkieli
D Suomi

D

D Äiti D

Muu huoltaja

Puhelin kotiin
Kotikieli

D

Ruotsi

D

Saame

D

Muu, mikä

Avio- tai avopuoliso (ei äiti eikä huoltaja)

Nimi
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka (los eri kuin lapsella)

Ammatti tai tehtävä

□ Isä

D

Muu huoltaja

Puhelin

Sähköpostiosoite

Työ-/opiskelupaikka, osoite ja puhelin

D

Avio- tai avopuoliso (ei isä eikä huoltaja)

Nimi
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka (jos eri kuin lapsella)

Ammatti tai tehtävä

3 Hoidon/
esiopetuksen
järjestämiseen
vaikuttavat
tiedot

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Puhelin

Sähköpostiosoite

Työ-/opiskelupaikka, osoite ja puhelin

Lapsen sairaudet, allergia!, jatkuvat terveydentilaan liittyvät tutkimukset (syy miksi tutkitaan) ja muut hoidon järjestämiseen
liittyvät tekijät

Esim. lapsen erityishoidon tarve, paluumuutto, perheen uskonnollinen vakaumus, muiden perheenjäsenten allergia!, jotka
vaikuttavat lapsen sijoitukseen

Onko lapsen kotona lemmikkieläimiä

□ Kyllä, mitä

Liitteenä
D Lääkärintodistus/lausunto
D Psykologin lausunto
D Terveydenhoitajan todistus/lausunto
D Puheterapeutin lausunto

D

Muu todistus/lausunto, mikä

B. PÄIVÄHOITOHAKEMUS
4 Toivottu
päivähoitomuoto

5 Hoidon
tarve

Ensisijainen hoitomuoto

Toissijainen hoitomuoto

D
D
D
D

D
D
D
D

Päiväkotihoito (myös vuorohoito)
Perhepäivähoito
Nilakan yhtenäiskoulu (esikoululaisen varhaiskasvatus)
Muu hoitomuoto, mikä

Päiväkotihoito (myös vuorohoito)
Perhepäivähoito
Nilakan yhtenäiskoulu (esikoululaisen varhaiskasvatus)
Muu hoitomuoto, mikä

Huoltajien työajat
Äiti / huoltaja / avio- tai avopuoliso

Isä/ huoltaja/ avio- tai avopuoliso

Hoidon toivottu alkamispäivämäärä

D Vuorotyö, klo
D Säännöllinen työaika,

klo

D Vuorotyö, klo
D Säännöllinen työaika,

klo

D

Kokopäivähoito (yli 5 h/pv)

D

Osapäivähoito (alle 5 h/pv)

D

Osaviikkohoito,

Hoitoaika:

D

Enintään 20 h/vk

0 20-35 h/vk
(päiviä/viikko)

0 Yli 35 h/vk
D

Esiop. aamupäivä enint. 45 h/vk

D

Esiop. iltapäivä enin!. 60 h/vk

□Esiop. aamupv+iltapv enin!. 100 h/vk
D

lltahoito

klo - klo

Hoitopäivien lkm/kk

D

Yöhoito

klo - klo

Hoitopäivien lkm/kk

D

Lauantaihoito

klo - klo

Hoitopäivien lkm/kk

D

Sunnuntaihoito

klo - klo

Hoitopäivien lkm/kk

Lisätietoja (Esim. jos hoidon tarpeen syynä työllistyminen, koulutus, opinnot tms.)

6 Kuljetus
päivähoitoon
7 Lapsen
nykyinen
päivähoito

Mahdollisuus käyttää omaa autoa

D

Kunnallinen
hoitopaikka

D

Yksityinen
hoitopaikka

0 Kyllä
D

□Ei

Hoitaja
kotona

D Vanhempi
hoitaa

Nykyinen hoitopaikka

Mihin saakka nykyinen hoidon järjestely (päivämäärä):
Vanhempainrahakausi päättyy (päivämäärä):

8 Perheen
muut alle
18-vuotiaat
lapset

Nimet ja syntymäajat

Päivähoitoikäisen lapsen nykyinen hoitopaikka/ minne hakenut

C. ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN
Kuusivuotiaiden esiopetus järjestetään Nilakan yhtenäiskoululla.
Perusopetuslain 32 §:n mukaan jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta
päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai
päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.
Keiteleen kunnassa on hyväksytty periaate, jonka mukaan kuljetus järjestetään esiopetuksen oppilaille silloin kun koulumatka on yli kolme kilometriä.

10
Koulumatka

Koulumatkan pituus kotoa esiopetukseen km

0
0
0
0
11
Uskontokunta
ja uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen

Oppilas
Oppilas
Oppilas
Oppilas

tulee
tulee
tulee
tulee

kotoa esiopetukseen / esiopetuksesta kotiin
kotoa esiopetukseen / esiopetuksesta päivähoitoon
päivähoidosta esiopetukseen / esiopetuksesta kotiin
päivähoidosta esiopetukseen / esiopetuksesta päivähoitoon

Lapsen uskontokunta:
0 Ev.lut srk
0 Ort. srk
0 Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta
0 Ei uskontokuntaa

0

Vanhempien toive uskonnon opetuksen järjestämiseen:

0
0
0

UE ryhmässä (evankelisluterilainen)
UO ryhmässä (ortodoksinen)
muuten, miten:

Muu, mikä:

Nilakan yhtenäiskoulun juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen ja niihin liittyvät toimintatavat
Opetushallitus on 16.9.2014 antanut uudet ohjeet uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä uskonnollisten
tilaisuuksien järjestämisestä esi- ja perusopetuksessa. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa sivistyksellisten ja uskonnon vapautta
koskevien perusoikeuksien toteutuminen koulujen toiminnassa sekä edistää suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta.
Opetushallituksen ohjeet löytyvät osoitteesta
http.l/www.oph.fi/downfoad/160301 ohie uskonnon ia efamankatsomustiedon opetuksen iariestamisesta esi-ia peru.pdf
1. Perinteiset juhlat
Pyritään järjestämään juhlat niin että ne sisältävät mahdollisimman vähän uskonnon harjoittamista.
Jos ohjelmaan sisältyy uskontoon viittaavia elementtejä, ohjelma lähetetään etukäteen tiedoksi niille huoltajille, jotka vastaavat
kieltävästi. Huoltajat voivat sitten tapauskohtaisesti ilmoittaa, osallistuuko lapsi juhlaan tai osaan siitä. Niille oppilaille, joiden
vanhemmat eivät halua lasten osallistuvan toimintaan, järjestetään samaan aikaan muuta toimintaa.
2. Uskonnolliset tilaisuudet
Keiteleen ev.lut. seurakunnan kanssa on neuvoteltu käytänteistä uskonnollisten tilaisuuksien osalta. Samoja käytänteitä
sovelletaan myös muiden uskonnollisten yhteisöjen osalta (esim. lähetystyöntekijän vierailu koululla, ortodoksinen
pääsiäisaamun avaus, vierailu uskonnollisessa yhteisössä).
a) Aamu- ja iltapäivätoiminta (seurakunnan työntekijä iltapäivätoiminnassa):
Hartaushetket ja välipalan ruokarukoukset ovat uskonnollisia toimituksia. Niille oppilaille, joiden vanhemmat eivät halua lapsen
osallistuvan toimintaan, järjestetään samaan aikaan muuta toimintaa.
bl Pyhäkoulu esiopetuksessa:
Niille oppilaille, joiden vanhemmat eivät halua lapsen osallistuvan toimintaan, järjestetään samaan aikaan muuta toimintaa.
c) Koululaisjumalanpalvelukset ja uskonnolliset päivänavaukset :
Niille oppilaille, joiden vanhemmat eivät halua lapsen osallistuvan toimintaan, järjestetään samaan aikaan muuta toimintaa.
dl Seurakunnan tai yhteistyössä seurakunnan kanssa kouluaikana järjestetyt tapahtumat. joiden esiintyjillä ja ohjelmistolla
uskonnollinen tausta (esim. konsertit ja teatterit):
Konsertteja tai vastaavia tapahtumia on Keiteleellä tarjolla kaiken kaikkiaan vähemmän ja niiden elämyksellinen sekä
kokemuksellinen puoli korostuu. Toisaalta konserttiin tai teatteriin osallistuminen pelkästään tapahtumana rikastuttaa lapsen
maailmaa. Tämän takia em. tapahtumiin osallistumisesta voidaan kysyä tapauskohtaisesti niiltä vanhemmilta, jotka ovat
päättäneet etteivät heidän lapsensa osallistu muihin koulun uskonnollisiin tapahtumiin. Tällöin koteihin toimitetaan tietoa
esiintyjästä tai ohjelmisto.
Lapsi

0

Voi osallistua koulun toimintaan, jossa voi olla mukana uskonnon harjoittamista

0

Ei voi osallistua koulun toimintaan, jossa voi olla mukana uskonnon harjoittamista; tällöin
Oppilaalle järjestetään muuta vastaavaa toimintaa, kun muu ryhmä on kohdissa 1, 2a, 2b tai 2c kuvatussa toiminnassa.
Huoltajille tiedotetaan etukäteen (esim. ohjelma, esiintyjä, esittely) kohdissa 1 tai 2d kuvatuista tapahtumista, jolloin huoltaja
voi ilmoittaa koululle osallistuuko lapsi tapahtumaan tai osaan siitä.

D. ALLEKIRJOITUS
12 Huoltajan
allekirjoitus

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkastamiseen
Paikka, aika, allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomakkeen tiedoUosa lomakkeen tiedoista tallennetaan kunnan tietojärjestelmässä.

E. TULOJEN SELVITYSLOMAKE VARHAISKASVATUKSEN
ASIAKASMAKSUA VARTEN

1

Päivähoidossa olevat lapset

Perheen muut alle 18-vuotiaat lapset

Nimi ja hetu

Nimi ja synt.aika

Nimi ja hetu

Nimi ja synt.aika

Nimi ja hetu

Nimi ja synt.aika

Nimi ja hetu

Nimi ja synt.aika

Vanhemmat/Huoltajat
1

Nimi

TULOTIEDOT {todistukset toimitettava liitteenä)
Perhe ei toimita tulotietoja

D

Tulolaji

Selite

Palkkatulot

Palkka (lomarahat 5%
bruttotuloista kuukautta
kohden)

liitteenä työnantajan
oalkkatodistus

Liike- ja ammatti- sekä
maatalouden tulot
liite yrittäjän
tuloselvityslomake

(korkein maksu)
Huoltajan bruttotulot
€/kk

Huoltajan/puolison
bruttotulot €/kk

Tulojen määrästä esitettävä
kirjanpitoon perustuva,
luotettava selvitys ennakon
perusteista ja
tulolaskelmasta sekä tase
viimeiseltä tilikaudelta

Metsätulot

Vuotuinen tuotto/ha x
metsämaan pinta-ala 10% metsätalouden korot

Pääomatulot

Esim. vuokratulot, osingot

Luontaisedut

Mm. auto-, puhelin-,
asunto-, ravintoetu

Sosiaaliedut

Esim. eläke, sv-päiväraha,
työttömyys- tai äitiyspäiväraha

Elatusapu, elatustuki
varhaiskasvatuksessa
olevista lapsista
Muut tulot
Vähennykset, maksetut
elatusavuUsyytinki
Opiskelu
Varhaiskasvatuksen
palveluja käyttävän
lapsen tulot

Opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta saatavan opiskelijatodistuksen.

Vakuutan tiedot oikeiksi. Suostun annettujen tietojen tarkistukseen.
Päiväys ja allekirjoitus

