ESIKOULU/VAPAA-AJAN KODIN ANOMUS
Voit anoa lasten päivähoitopaikkaa lapsellesi, jos käyt työssä, opiskelet, haet aktiivisesti työtä tai olet
vanhempainlomalla hoitaakseen muuta lasta. Voit myös anoa paikkaa, jos lapsesi tarvitsee fyysisistä, psyykkisistä tai
muista syistä erityistä tukea kehityksessään.
Lapsen nimi

Henkilönumero

TIETOJA HUOLTAJASTA, AVOPUOLISOSTA, VAIMOSTA, AVIOMIEHESTÄ, PARTNERISTA
SAMASSA OSOITTEESSA
Paikanhakija

Paikanhakija

Nimi
Henkilönumero
Osoite
Postinumero, paikkakunta
Puhelin
Työnantaja/Opintopaikka

PAIKKATOIVOMUS
Paikantarve alkaa:…………………………………………………………………………. (totuttautumisvaihe mukaan lukien)

ILMOITA MIHIN ESIKOULUUN TAI VAPAA-AJAN KOTIIN TOIVOT PAIKAN
1.
2.
3.
4.

ETUSIJA LASTEN PÄIVÄHOITOJONOSSA
Ilmoita, mikäli lapsesi on oikeutettu etusijaan lasten päivähoitojonossa valitsemalla etusijan syy (x).

o Erityistuen tarpeessa oleva lapsi. Lapsen henkilönumero:……………………………………………..
o Yksinhuoltajan lapsi.
o Etusija sisaruksena. Sisaruksen henkilönumero……………………………………………….
o Siirto (mikäli mahdollista ensisijaisvalintaan).
EPÄMUKAVA JA EPÄSÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA

Vaatimukset saadakseen paikan epäsäännöllisinä työaikoina.

Toiminta on suunnattu lapsille 1-13 vuotta, jotka ovat kirjoilla Kalixin kunnan lastenhoidossa.
Hakeakseen hoitoa epäsäännöllisinä työaikoina Kalixin kunnassa, vaatimus on, että sinun virassa on
työaika iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, ja että molemmat huoltajat (yhteisessä huollossa) tekee töitä
samaan aikaan epämukavilla työajoilla eikä ole todellista mahdollisuutta järjestää lastenhoidon
itselleen. Suuntaviivat kokonaisuudessaan löytyvät kunnan verkostosivuilla.
Minä/me tarvitsen/tarvitsemme hoitoa, kuten edellä kuvattaan, ja siksi anomme paikan Lyranin
esikoulusta.

ÄIDINKIELI
Esikoulun tulee myötävaikuttaa siihen, että lapset joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi, saavat mahdollisuuden
kehittää sekä ruotsin kieltään että äidinkieltään.

KIELTÄ JOTA PUHUTAAN KOTONA MUU KUIN RUOTSI………………………………………………………………………………
Kalixin kunta on suomen- ja meänkielen hallintokunta, se tarkoittaa että kunta tarjoaa esikoulutoimintaa
olennaisilta osin näillä kielillä.

o Kyllä, toivomme esikoulupaikan, jossa on toimintaa olennaisilta osin suomen kielellä.
o Kyllä, toivomme esikoulupaikan, jossa on toimintaa olennaisilta osin meänkielellä.
HUOM! Kunta tarjoaa tätä toimintaa muutamissa esikouluissa, se ei ehkä aina ole asuntoasi lähin. Päivitetty lista
tietyistä esikouluista löytyy kunnan kotisivustolta, www.kalix.se

ALLEKIRJOITUS
Nimen allekirjoitus tarkoittaa, että on paikanhaltija ja sen mukaan myös vastuullinen paikan maksamisesta.
Jolloin molemmat vanhemmat/huoltajat ovat paikanhuoltajia, teillä on solidaarinen velvollisuus ottaa vastuuta
mahdollisesta velasta.
Nimikirjoitus

Allekirjoitettu anomus läheteään osoitteeseen:
Kalix kommun, Annkatrine Wennberg. Nygatan 4, 95281 Kalix

