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TAULUMÄEN PÄIVÄKOTI / VUOROHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET
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vuorohoito on kello 18.00 -06.00 välillä tapahtuvaa hoitoa ja/tai viikonloppuhoitoa
vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta
vuorohoitoa järjestetään huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvan tarpeen mukaan
vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille
vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin ja sähköiseen hoitoaikojen
ilmoittamiseen
huoltajien vapaapäivänä, lomapäivänä ja sairaslomalla ei tarjota vuorohoitoa
vuorohoidossa huoltajien vapaa/lomapäivät ovat myös lasten vapaa/lomapäiviä
lapsen hoitoajat(sähköisesti) ja huoltajien työvuorot(kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella) tulee
olla hoitopaikan tiedossa hoitoviikkoa edeltävänä maanantaina klo 20.00 mennessä. Sen jälkeen tuleviin
hoitoajan muutoksiin ei voida sitoutua. Sama koskee myös tilapäisen hoidon tarvetta.
jos vuorohoidon tarve päättyy, järjestetään lapselle hoitopaikka muualta kuin
vuorohoitoryhmästä/vuorohoitopäiväkodista. Huoltajat hakevat muutosta itse
muutosilmoituskaavakkeella.
kaikkien huoltajien kanssa tehdään lapsen hoitoa koskeva hoitosopimus
ensimmäiset lapset tulevat vuorohoitoon klo 05.00
lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee hakea klo 22.30 mennessä. Tästä poikkeavasta hoitoajasta
neuvotellaan perhekohtaisesti.
yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon seuraavasti: alle 3-vuotias klo 20.00 mennessä ja yli 3-vuotias
klo 21.00 mennessä. Tarkempi hoitoaika neuvotellaan hoitosopimusta laadittaessa. Näillä järjestelyillä on
tavoitteena taata lapselle riittävä yöuni ja selkeä päivärytmi.
lapsi voi olla vuorohoidossa silloin, kun molemmat huoltajat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen huoltajien
nukkumisajan
aamupala tarjotaan klo 8.00 niille lapsille, jotka huoltajien työvuorojen mukaan ovat hoidossa
lounas tarjotaan niille lapsille, jotka ovat hoidossa klo 11.00
välipala tarjotaan klo 14.00 jälkeen hoidossa oleville lapsille
päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 17.00 jälkeen huoltajien työn tai opiskelun
vuoksi
iltapala tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 19.30 jälkeen huoltajien työn tai opiskelun
vuoksi
mikäli vuorokauden ruokailuajat eivät sovi lapsen hoitoaikoihin, huolehtivat huoltajat lapsen ruokailusta

-

ilta- ja ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevan lapsen esiopetusaika on maanantai-perjantai välillä klo
8.30 -12.30 tai klo 14.00 -18.00 koulujen lukuvuoden työ- ja loma-aikojen mukaisesti. Muu aika on
varhaiskasvatusta, josta peritään varhaiskasvatusmaksu.

-

samassa taloudessa asuvien aikuisten tulot lasketaan maksuihin kuuluvaksi. Jos perheen tulojen osalta,
perheen koossa tai vuorohoitotarpeessa tapahtuu muutoksia, siitä tulee välittömästi ilmoittaa
päiväkodinjohtajalle.
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