Varhaiskasvatuspalvelut
Esiopetushakemus
LAPSI

VANHEMMAT

Lapsen nimi

Henkilötunnus

Lapsen osoite

Puh. kotiin

Huoltajan nimi

Puh. kotiin / töihin

Osoite

Huoltajan työpaikka

Sähköpostiosoite
Huoltajan nimi

Puh. kotiin / töihin

Osoite

Huoltajan työpaikka

Sähköpostiosoite

Yhteishuoltajuus

ESIOPETUS
PÄIVÄHOITO

Yksinhuoltajuus

Haemme lapselle esiopetuspaikkaa

Haemme lapselle sekä esiopetus, että päivähoitopaikkaa

HOIDON
TARVE

heinäkuun loppuun saakka.

Hoitopäivien määrä kuukaudessa _______________
Hoitoaika ________________ - ________________

Hoidon tarve alkaa ______________ Hoidon tarve päättyy_____________

LAPSEN
HYVINVOINTI

Sairaudet ja allergiat (pitkäaikaissairaudet, lääkitykset, ruokavaliot)

Muut huomioitavat asiat (esim. lapsen erityisen tuen tarpeeseen liittyvät asiat, mahdolliset lausunnot, kuntoutuspalvelut tai
apuvälineet)

LAPSEN
KULKEMINEN

Anomme lapselle kuljetusta esiopetukseen matkan ollessa yli 3 km. (täytetään erillinen
kuljetusanomuslomake.)

Henkilöt, jotka voivat hakea lapsen esiopetuksesta
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
Pääsääntöisesti aikuinen hakee lapsen esiopetuksesta. Erityistapauksissa, joissa huoltajat toivovat lapsen kulkevan yksin,
esiopetuksen opettaja arvioi yhdessä huoltajien kanssa keskustellen lapsen kotimatkan turvallisuuden ja sopii siitä erikseen
kirjallisesti.

LUVAT

Annan / annamme esikoulun henkilökunnalle luvan valokuvata / videokuvata
lastamme esiopetuksessa ja retkillä esiopetuksen omaan käyttöön

saa

ei saa

saa

ei saa

Annan / annamme luvan esiopetuksen ulkopuolisen tiedotusvälineen edustajan
valokuvata / videokuvata / haastatella lastamme (sanomalehdet,
aikakausilehdet verkkojulkaisuineen, tv-ohjelmat, radio yms.)

Henkilökunta kertoo perheille erikseen mihin ohjelmiin tai artikkeleihin lasten valokuvia tai haastatteluja on pyydetty.
Kaikissa muissa lupa-asioissa kuin yllä olevissa tapauksissa huoltajien suostumus pyydetään erikseen.

USKONTOKASVATUS
SUOSTUMUS
TIEDON
SIIRTOON

Annamme lapsemme osallistua uskontokasvatukseen

kyllä

ei

Esiopetuksen henkilökunta on salassapitovelvollinen lastanne ja perhettänne koskevissa asioissa.

Suostumme siihen, että lapsestamme luovutetaan tarvittaessa välttämättömiä tietoja hoidon, huollon ja opetuksen järjestämistä
varten silloin, kun tieto on tarpeen lapsemme edun vuoksi. (mm. neuvola, koulupsykologi, alkuopettaja,
erityislastentarhanopettaja) Vanhempia informoidaan joka kerta, kun lapsen tietoja luovutetaan jollekin edellä mainitulle
yhteistyötaholle.
kyllä

ei

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 17 §:n nojalla päivähoito/esiopetus on oikeutettu antamaan
välttämättömiä tietoja toiselle sosiaalihuollon viranomaiselle tai sen toimeksiannosta sosiaalihuollon tehtäviä suorittavalle sekä
muulle viranomaiselle huoltajien suostumuksesta riippumatta, jos tiedot ovat tarpeen lapsen hoidon, huollon tai opetuksen
järjestämistä varten ja tieto on tarpeen lapsen edun vuoksi.

ALLEKIRJOITUS
Päiväys

/
Huoltaja

Lapsi

Huoltaja

