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TERETULEMAST KASUTAMA HYVINKÄÄ KOOLIEELSE KASVATUSE TEENUSEID!
Laste päevahoid on mõeldud alla kooliealistele lastele. Päevahoid ei tähenda ainult hoidmist, vaid koolieelset
kasvatust. See tähendab kasvatust, haridust ja hoidmist, mis on pedagoogilise suunitlusega ning mille eesmärgid
on täpselt läbi mõeldud. Koolieelses lasteasutuses töötavad eriharidusega lasteaiaõpetajad ja lasteaiakasvatajad.
Meie teenusteks on:
o

Koolieelne kasvatus lasteaias

o

Koolieelne kasvatus perelasteaias

o

Eelkool 6-aastastele

o

Ringid

o

Avatud lasteaiad (perede kohtumiskohad)

Kõikidel alla kooliealistel lastel on õigus saada koolieelset kasvatust 20 tundi nädalas. Mitmekeelsetele üle 3aastastele lastele soovitatakse sageli soome keele õppimise toetamiseks koolieelset kasvatust 7 tundi päevas. Kui
hooldajad käivad tööl, õpivad või vajavad muul põhjusel rohkem koolieelse kasvatuse teenuseid, on meil selleks
mitmeid variante. Täpsemat teavet leidub internetis lehel www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus.
Lasteaiarühmas töötab mitu kasvatajat. Lapsi on rühmas 12 - 21. Perepäevahoidja töötab oma kodus üksi ja tema
rühmas on 4 last.
Lasteaiad on lahti vajadusel kell 6 - 18. Lapsele võib saada hoidmiskoha ka õhtuks või ööseks. Selle eelduseks on,
et mõlemad vanemad töötavad vahetustega. Õhtune lasteaed on avatud kell 6 - 22 ja mitme vahetusega lasteaed
ööpäevaringselt.
Lapsel on õigus saada eelkooliharidus enne koolikohustuse algamist. Tavaliselt osaleb laps eelkoolis sellel aastal,
mil ta saab kuue aastaseks. Eelkooli tuleb alati eraldi taotlus esitada, kuigi kui laps käib juba koolieelses
lasteasutuses. Eelkool on iga päev neli tundi. Eelkool algab augustis ja on tasuta. Eelkoolile lisaks vajaminev
päevahoid on tasuline.
Lastele, keda hoiavad nende vanemad kodus, pakutakse erinevaid ringe. Kodus hoitava lapse eest võidakse
maksta kodus hoidmise toetust. Sellisel juhul võib laps käia ringis, kuid ei või tulla lasteaeda.
Avatud lasteaed tähendab kohtumiskohta, kuhu vanem ja laps tulevad koos ja kohtuvad teiste vanemate ja lastega.
Seal saab kohtuda ka erinevate valdkondade spetsialistidega. Avatud lasteaeda ei pea registreeruma. Hyvinkää
kodulehel on Pikku-Veturi ja Päiväpirtti avatud lasteaedade igakuine programm.
Teenuste taotlemine:
Munitsipaallasteaia- ja perepäevähoiukohta taotletakse lasteaia blanketiga, mis on saadaval Hyvinkääkodulehel või
lasteaedades. http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/hakeminen/
Koolieelse kasvatuse kohta võib taotleda aasta ringselt. Taotlus tuleb esitada 4 kuud enne hoidmiskoha vajaduse
algamist. Kui hoidmiskohta on vaja saada kiiresti, tuleb seda taotleda koheselt, kuid hiljemalt 2 nädalat enne kui
lapsel on hoidmiskohta vaja. Kiireloomulise vajaduse põhjuseks võib olla näiteks töökoha leidmine või õpingute
alustamine.
Ka ringidesse võib taotleda aastaringselt. Koha saab kõige varem alates sellest päevast kui laps saab 2 aastaseks.
Otsus koha andmise kohta saadetakse koju. Otsusega koos saadetakse blankett, millega teatatakse koha
vastuvõtmisest. Blankett tagastatakse koolieelse kasvatuse teenustele linnavalitsuse hoonesse.
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Tasud:
Koolieelne kasvatus on tasuline. Tasu mõjutab perekonna suurus, teenuse vajadus (kokkulepitud hoidmisaeg) ja
sissetulekud enne maksude maha arvestamist. Tasu määramiseks peavad hooldajad esitama alati mingi tõendi,
näiteks palgalehe, õpingutõendi, töötutoetuse maksmise otsuse vms. Kui vajalikke tõendeid ei esitata, määratakse
lapsele kõige kallim hoidmistasu. Avatud lasteaia tegevus on tasuta, samuti eelkool. Ringitasu on 36 €/kuus.
Kui koolieelse kasvatuse kohta ei võeta vastu, tuleb see kirjalikult üles öelda, muidu tuleb selle eest tasuda.
Päevahoiu alustamine:
Peale hoidmiskoha otsuse tegemist võtab lasteaia juhataja lapse perega ühendust ja lepib kokku kohtumise.
Kohtumisel lepitakse sageli tõlgi abil kokku hoidmiskohaga tutvumine ja muud praktlised asjad seoses päevahoiu
algamisega. Iga lapse puhul peetakse samaaegselt ka esimene vestlus rühma kasvatajaga.
Lapse koolieelse kasvatuse kava:
Igale lapsele koostatakse lasteaias ja perepäevahoius individuaalne koolieelse kasvatuse kava umbes kahe kuu
möödumisel päevahoiu algusest.

Lisateavet:
Koolieelse kasvatusega seotud küsimused lahendatakse peamiselt linnavalitsuse hoones koolieelse kasvatuse
teenuste osakonnas, asjaajamise keeleks on soome ja inglise keel.
Koolieelse kasvatuse teenused
Kaupungintalo, Kankurinkatu 4-6
tel 0400 784 791
e-post:varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi

Sisserändajatele on ka oma teeninduspunkt Mosaiikki Perekeskuses:
Mosaiikki,
Suutarinkatu 2 D, 2. korrus
tel 040 768 9524
avatud:
E - T 12-15
K 9-12
N - R 12-15
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