PÄIVÄHOITOHAKEMUS

Varhaiskasvatus ja esiopetus
Asiakaspalvelu

PL 487

Hakemus vastaanotettu

33101 Tampere

Päivämäärä

HARMAALLA MERKITYT KOHDAT OVAT PAKOLLISIA
HENKILÖTIEDOT

Lapsen nimi

Henkilötunnus

Äidinkieli

Huoltajan nimi
1)
Henkilötunnus

Huoltajan nimi
2)
Henkilötunnus

Siviilisääty

Siviilisääty

Osoite

Osoite
Postinumero

Postinumero

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Työtilanne hoidon alkaessa

Työtilanne hoidon alkaessa

töissä/opiskelu

PERHEEN
MUUT
TIEDOT

Puhelin kotiin

kotona

töissä/opiskelu

Puhelin kotiin

kotona

Puhelin työhön

Puhelin työhön

Työnantaja/opiskelupaikka

Työnantaja/ opiskelupaikka

Työpaikan/opiskelupaikan osoite ja puhelin

Työpaikan/opiskelupaikan osoite ja puhelin

Perheessä asuvien alle 18 vuotiaiden lasten henkilötunnukset
Muut päivähoidossa olevat lapset, missä

Onko lapsella pitkäaikainen sairaus, vamma tai allergia,
LAPSEN
TERVEYDEN- mikä (liite)
TILA
TOIVOTTU
Päiväkoti
Kokopäivä
PÄIVÄHOITOPerhepäivähoito
Osapäivä, max. 5h/pv
MUOTO
Kerho

Vuorohoito

Säännöllinen lääkitys, mikä

Sopimuspäivät (10 tai 15, voimassa väh. 5kk)
10 pv/kk
15 pv/kk

Iltahoito
Hoidon tarve alkaa, pvm.

Toivottu hoitopaikka
1.
2.
3.

Kelan kotihoidontuki päättyy ja päivähoitomaksu alkaa siitä päivästä lukien, minkä perhe sopii hoidon alkamispäiväksi
ilmoittaessaan päivähoitopaikan vastaanottamisesta.
Asiakasmaksulain 7 a §:n mukaan kunta voi määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.
Lisätietoja lasten päivähoitomaksuista http://www.tampere.fi/varhaiskasvatus
Ilmoittamanne tiedot tallennetaan päivähoidon asiakasrekisteriin. Teillä on oikeus tarkistaa itseänne ja lastanne koskevat
tiedot (Henkilötietolaki 26 § ja 29 §).
Suostun päivähoidon asiakasmaksu- ja palvelupäätösten sähköiseen tiedoksiantoon. Päätökset lähetetään
sähköisenä viestinä perhekohtaiseen Varhaiskasvatuksen Web –palveluun. Tieto päätöksen saapumisesta
lähetetään tekstiviestinä edellä ilmoitettuun matkapuhelinnumeroon. Asiakas vastaa kaupungin tiedossa olevien
yhteystietojen ajantasaisuudesta. Muutoksista yhteystiedoissa on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti tai
sähköisesti Varhaiskasvatuksen Web-palvelun kautta
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.

Päiväys

Pvh 42/19.2.2016

Allekirjoitus

KÄÄNNÄ

PÄIVÄHOITOHAKEMUS

Kasvatus- ja opetuspalvelut
Asiakaspalvelu
PL 487
33101 Tampere

Hakemus vastaanotettu

Päivämäärä

Päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä (4) kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli päivähoidon tarve johtuu
työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on
päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi
tarvitsee hoitopaikan.
Tämä päivähoitohakemus on voimassa vastaanottopäivästä puoli vuotta eteenpäin.
Mikäli myönnettyä päivähoitopaikkaa ei ole peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamispäivää,
peritään puolet Sosiaali- ja terveydenhuollon asetuksen 4 §:n mukaan määräytyvästä maksusta.
Lisätietoja päivähoitopaikoista:
Varhaiskasvatus ja esiopetus asiakaspalvelu
Puh. 040 800 7260, soittoaika ma-pe klo 9-12 Osoite:
Frenckellin Aukio 2 B, 33100 Tampere Avoinna ma-pe
9-15.00
http://www.tampere.fi/paivahoito
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