Virtain kaupungin sivistyslautakunta
ilmoittaa haettavaksi
LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT
sivistyslautakunnan alaisissa yksiköissä
1.8.2019 alkavaksi toimikaudeksi

Päivähoitopaikkoja voi hakea jatkuvasti. Mikäli tiedossa on päivähoitopaikan
tarve 1.8.2019 – 31.7.2020 välisenä aikana, hakemus kannattaa jättää jo
varsinaisena hakuaikana 28.1. – 8.2.2019. Hakemukset liitteineen tulee
palauttaa 8.2.2019 mennessä Killinkosken tai Koivurinteen päiväkoteihin sekä
ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon osalta
varhaiskasvatustoimistoon.
Haettavina ovat alle kouluikäisten lasten koko- ja osapäivähoitopaikat.
Vuorohoitoa tarvitsevat lapset hoidetaan Mäntylän ryhmäperhepäivähoitokodissa. Vuorohoito on tarkoitettu niille lapsille, joiden
todellinen hoidon tarve ajoittuu arkisin ns. normaalipäivähoidon aikojen
ulkopuolelle (ma – pe klo 6.30 – 17.30) ja/tai kyseessä on viikonvaihdehoito.
Päivähoitopaikkoja tulee hakea neljä kuukautta ennen päivähoidon tarvetta.
Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä
päivähoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa
haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen
kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan.
Kunnallisessa päivähoidossa olevat alle kouluikäiset lapset säilyttävät kunnallisen päivähoitopaikan ilman eri hakemusta, mutta heistäkin tulee täyttää
tarkistuslomakkeet, jotka kukin päivähoidon toimintayksikkö toimittaa omille
asiakkailleen. Myös tulotiedot tarkistetaan vuosittain.
Päivähoitohakemuslomakkeita saa päivähoitoyksiköistä ja kaupungintalolta
varhaiskasvatustoimistosta.
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VIRTAIN KAUPUNKI

ILMOITTAUTUMINEN KOULULAISTEN
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
Sivistyslautakunnan 25.9.2018 päätöksen (§121) mukaisesti 1. – 2. luokan oppilas sekä
harjaantumisopetuksessa oleva oppilas voi saada aamu- ja iltapäivähoitopaikan
koulupäivinä klo 7.00 –17.00 välillä seuraavista toimipaikoista (sillä edellytyksellä, että
toimipaikkaan on tulossa vähintään 5 oppilasta):
-

Koivurinteen päiväkoti (kirjaston tilat)
Killinkosken päiväkoti
Rantatien koulu (2.-luokkalaiset)
Kotalan koulu (varalla ryhmäperhepäivähoitokoti))
Liedenpohjan koulu (varalla päivähoitopaikat)
Vaskiveden koulu (varalla ryhmäperhepäivähoitokoti)

Ilmoittautuminen tulee tehdä kirjallisesti 8.2.2019 mennessä osoitteella:
Virtain kaupunki, koulutoimisto, PL 85, 34801 Virrat. Ilmoittautumislomakkeita saa
päivähoitoyksiköistä, varhaiskasvatustoimistosta ja koulutoimistosta.
Ilmoittautuminen on sitova ja samalla sitoutuu maksamaan koko lukukauden
maksun 90 €/lapsi/kk tai 45 €/lapsi/kk, jos toimintaan osallistutaan enintään 10
päivänä kuukaudessa. Kuukausimaksua saatetaan tarkistaa elokuuhun 2019
mennessä.
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VIRTAIN KAUPUNGIN PERUSKOULUIHIN
JA ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumispäivä on
perjantai 8.2.2019.
Peruskouluun tulevat vuonna 2012 syntyneet lapset ilmoittautuvat sille
koululle, minkä koulun kuljetuspiiriin lapsi kuuluu. Ilmoittautuminen tapahtuu
ilmoittautumislomakkeella. Koivurinteen esioppilaille jaetaan Rantatien
kouluun ilmoittautumislomake etukäteen. Myös Killinkosken päiväkodin
esikoululaisille jaetaan ilmoittautumislomakkeet. Lomake on saatavissa myös
kaupungin kotisivuilta, www.virrat.fi.
Esiopetukseen tulevat vuonna 2013 syntyneet lapset sijoittuvat seuraavasti:
-

Killinkosken päiväkoti (Killinkosken alue)
Kotalan koulu
(Kotalan alue)
Liedenpohjan koulu (Liedenpohjan alue)
Vaskiveden koulu
(Vaskiveden alue)
Koivurinteen päiväkoti (keskusta sekä muut kuin edellä olevat alueet).

Esikoululaiset, jotka tarvitsevat myös päivähoitoa, hakevat päivähoitopaikkaa
eri hakemuksella. Lomakkeita on saatavissa kaupungintalolta
varhaiskasvatustoimistosta.
Lisätietoa ilmoittautumiseen liittyen saa seuraavasti:
- Rantatien koulu, p. 044-7151420
- Killinkosken koulu, p. 044-7151038
- Kotalan koulu, p. 044-7151039
- Liedenpohjan koulu, p. 044-7151043
- Vaskiveden koulu, p. 044-7151044
- Koivurinteen päiväkoti, p. 044-7151393
- Killinkosken päiväkoti, p. 044-7151470.
Kouluun tutustumispäivä kaikille koulun tai esikoulun aloittaville lapsille on
omalla koululla myöhemmin keväällä. Koivurinteellä tutustumiset perheittäin
tulevan esiopettajan kanssa kesällä.
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