Sunshine Early Learning Centre Oy
Pirkankatu 9 & 18
33230 Tampere
puh. 0400 702890 / Jenni Lenihan

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Esiopetus muuttui velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena
lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet
saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai
muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetukseen osallistuminen on
maksutonta.
Lapsen nimi
Henkilötunnus
Osoite
Huoltaja 1 (Etunimi - Sukunimi)

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
Huoltaja 2 (Etunimi - Sukunimi)

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Paikka Sunshine Early Learning Centren esiopetusryhmässä sisältää esiopetuksen sekä aamu- ja
iltapäivähoidon. Kuukausimaksu (vanhempien maksuosuus) on vanhempien tulotasosta riippuen 165 250 € /kk.
Ruokavalio ja/tai allergiat:

Aikaisempi hoitopaikka:
Antavatko huoltajat luvan tiedonsiirtoon aikaisemmasta päivähoitopaikasta Sunshine Early Learning
Centreen?
Kyllä
Ei
Paikka

Päivämäärä

Huoltaja 1 allekirjoitus

Lomake palautetaan päiväkotiin 24.1.2016 mennessä.

Huoltaja 2 allekirjoitus

Sunshine Early Learning Centre Oy
Pirkankatu 9 & 18
33230 Tampere
tel. + 358 45 18 18 180

PRESCHOOL REGISTRATION FORM 2017
Pre-primary education as part of the ECEC is the systematic education and instruction provided in the year
preceding the start of compulsory education. Pre-primary education is organised in daycare centres and
schools. Providing a place in pre-primary education free of charge for all children is a statutory duty for
municipalities. Participation became compulsory in August 2015.
Child's name

Social security number (or date of birth)

Home address
Guardian (First name - Last name)
Home address

Social security number (or date of birth)
Phone number

Email address
Guardian 2 (First name - Last name)
Home address

Social security number (or date of birth)
Phone number

Email address

Preschool at Sunshine costs to the family 175 - 250 € per month depending on the parents income level.
The fee includes morning and afternoon care (7 - 17 daily).
Diet and/or allergies:

Previous daycare:
Guardians' permission for contacting the previous daycare
Yes
No
Place

Guardian 1 signature

Date

Guardian 2 signature

Please return this form to Sunshine Early Learning Centre by 27th January 2017. We will send a
confirmation letter to the families whose children we can offer a place, by the end of February 2017.

