ALOITUSINFO VANHEMMILLE
Tervetuloa varhaiskasvatukseen!
 Siilitien päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta 13 ryhmässä. Päiväkoti on 3 eri rakennuksessa - Emotalossa,
Ilvestalossa ja esiopetusikäisten lasten toiminta on viereisellä Siilitien koululla.
 Päiväkodissa on noin 190 lasta ja henkilökuntaa 36.
Kasvatuskumppanuus
 Varhaiskasvatuksen ja vanhempien välinen yhteistyö on kasvatuskumppanuutta, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat yhdessä tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.


Kasvatuskumppanuuden pohjana on molemminpuolinen luottamus, kunnioitus ja tasavertaisuus.



Keskeisintä siinä on varhaiskasvatuksen ja vanhempien väliset luottamukselliset keskustelut.



Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu
 Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetusikäisille lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma


Lapsen vanhemmat ja varhaiskasvatuksen työntekijä tekevät suunnitelman yhdessä. Näin vanhemmilla on
mahdollisuus vaikuttaa ja lapsen oma ääni tulee kuulluksi.

Lapsen turvallisuus
 Päiväkodilla on vastuu lapsesta hänen hoitoon saapumisestaan aina siihen asti, kunnes varhaiskasvatuksen työntekijä luovuttaa lapsen hakijalle.


Lapsen voi hakea huoltajan lisäksi muu henkilö, kunhan henkilökunta ja huoltajat ovat sopineet asiasta.



Lasta ei saa jättää tuontitilanteessa yksin eteiseen.



Lapsen kotiinlähdöstä tulee aina ilmoittaa päiväkodin työntekijälle.



Lasta ei luovuteta päihtyneelle hakijalle.



Lasten turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että kaikki huolehtivat päiväkodin portin sulkemisesta.

Ruokailu
 Päiväkodissa lapselle tarjotaan riittävät, tasapainoiset ateriat hoitopäivän aikana.


Ruokalista on ilmoitustaululla ja päiväkotien nettisivuilla.



Päivähoidossa ja kotona nautitut ateriat muodostavat yhdessä lapsen ruokavalion kokonaisuuden.



Erityisruokavalion saamiseksi vanhempien on toimitettava päivähoitoon lääkärintodistus. Lapselle järjestetään vanhempien niin halutessa lakto-ovo-vegetaarinen tai vegaaninen ruokavalio. Ruokavalio sovitaan
aina erikseen, kun on kyse vakaumuksellisista syistä.

Vaatetus
 Päiväkodissa lapsi tarvitsee sisäkengät, riittävästi varavaatteita ja säähän sopivan sisä- ja ulkovaatetuksen.
Ulkoilemme joka säällä, mikä pitää huomioida lasten vaatetuksessa.


Arjen sujuminen helpottuu, kun vanhemmat nimikoivat lapsen vaatteet ja varusteet.



Sadevaatteet huolletaan iltaisin kotona. Märkiä ja likaisia vaatteita ei voi jättää päiväkodille yöksi.



Päivähoito ei vastaa lapsen omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai omaisuuden katoamisesta.

Hygienia
 Infektioiden ehkäisemiseksi on tärkeää, että kaikki lapset pesevät kätensä aamulla päivähoitoon saapuessaan.


Lapsi ei voi tulla sairaana päivähoitoon, ettei tauti tartu toisiin lapsiin. On myös tärkeää, että lapsi ei tule
liian nopeasti sairastelun jälkeen takaisin päiväkotiin.

Hoitoaika ja poissaolot
 Lapsen ollessa pois päiväkodista ilmoita siitä päiväkotiin aamulla klo 8:30 mennessä.


Voit ilmoittaa joko soittamalla tai tekstiviestillä. Puhelinnumerot saat lapsesi ryhmän henkilökunnalta.



Lapsen lomista pyydämme ilmoittamaan viikkoa ennen loman alkamista.



On tärkeää, että päiväkodissa on vanhempien ajantasaiset yhteystiedot (sekä puhelinnumerot että sähköpostiosoitteet)

Lapsen sairastuminen tai tapaturma
 Jos lapsi sairastuu, ilmoitamme siitä vanhemmille välittömästi. Samoin toivomme, että kerrotte henkilökunnalle mahdollisimman pian, jos lapsi sairastuu kotona.


Tapaturman sattuessa vanhempiin otetaan välittömästi yhteys ja kerrotaan tapahtuneesta. Vanhempien
kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä ja lapsen hoitoon viemisestä. Lasten tapaturmien hoito tapahtuu ensisijaisesti lähimmällä terveysasemalla tai muussa julkisen terveydenhuollon hoitopaikassa.



Lasta ei voi tuoda kipeänä päiväkotiin. Varaathan tarpeeksi aikaa lapsellesi toipua ja levätä. Lapsi voi palata päivähoitoon, kun hän jaksaa hyvin osallistua toimintaan eikä tartuntavaaraa ole. Tarvittaessa lääkäri
tai terveydenhoitaja määrittelee lapsen toipumisajan.



Jos lapsi aiheuttaa vahinkoa toisen omaisuudelle, ei kaupunki ole vastuussa vahingosta tai sen korvaamisesta. Perheen kotivakuutuksesta voi hakea vahingon korvaamista.

Lapsen lääkehoito päiväkodissa


Jos lapsi tarvitsee päiväkodissa säännöllistä lääkitystä, vanhemmat toimittavat lääkärin kirjoittaman ohjeen päiväkotiin. Lapsen vanhemmat, terveydenhuollon edustajat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta
neuvottelevat tarvittaessa tapauskohtaisesti lapsen lääkityksen järjestämisestä (esim. diabetes- ja astmalääkitys). Lapselle tehdään lääkehoidon suunnitelma.



Akuutisti sairastunut lapsi voi mennä päivähoitoon lääkekuurin aikana riittävän toipumisajan jälkeen.
Henkilökunta antaa lapsen nimellä varustetun lääkkeen lääkärin annosteluohjeen mukaan.



Tavanomaisissa sairastapauksissa lääkkeiden antaminen lapselle on ensisijaisesti huoltajan vastuulla. Pyytäkää lääkäriä mahdollisuuksien mukaan määräämään lapselle pitkävaikutteisia lääkkeitä, jotka annetaan
lapselle kotona ennen tai jälkeen hoitopäivän. Vanhempien tulee toimittaa lapsen lääke päivähoitoon
kerta-annoksina tai lääkepakkauksen edellyttäminä annoksina ja lapsen nimellä varustettuna, jolloin vastuu lääkkeen ja lääkeannoksen oikeellisuudesta on vanhemmilla.

TEHDÄÄN YHDESSÄ LAPSENNE HOIDON ALOITUKSESTA PARAS MAHDOLLINEN!
Ystävällisin terveisin
Siilitien päiväkodin henkilökunta
Lisää tietoa päivähoidosta:
Kysely varhaiskasvatuksessa aloittaneille:

Muutamia muistettavia asioita:
Asiakasmaksutiedote ja tuloselvityslomake
Varhaiskasvatusmaksut | Helsingin kaupunki
Muistattehan ilmoittaa lapsenne säännölliset vapaapäivät päiväkodin johtajalle, jotta laskutus saadaan toimimaan
oikein. Vapaapäivistä tulee ilmoittaa myös lapsen ryhmän henkilökunnalle heti, kun päivät ovat tiedossa tai muutoksia tarvitaan.
Lapsen ja perheen yhteystiedot
Lapsesi ryhmän henkilökunta antaa täytettäväksi perustietolomakkeen. Päivitämme kaikkien puhelinnumerot ja
sähköpostiosoitteet ajan tasalle.
Lisäämme sähköistä tiedottamista, joten on tärkeää, että sähköpostiosoitteenne ovat ajan tasalla.
Erityisruokavaliot
Mikäli lapsesi tarvitsee erityisruokavaliota, täyttäisittekö henkilökunnan kanssa erityisruokavaliolomakkeen. Lomake tuodaan päiväkodin johtajalle. Voit myös tarvittaessa keskustella keittiöhenkilökunnan kanssa lapsesi ruokavaliosta.

