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Hyvä 6-vuotiaan lapsen huoltaja!
Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä.
Esiopetus tukee lapsen yksilöllistä oppimista. Lapsi oppii
toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.
Esiopetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa,
joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin.

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan
toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Laki
noudattaa samaa ajatusta kuin oppivelvollisuuden suorittaminen:
Osallistuminen esiopetukseen ei ole pakollista, vaan vanhemmat
voivat myös itse järjestää lapsen opetuksen ja kasvatuksen niin, että
esiopetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajalla.
Vuonna 2010 syntynyt lapsesi voi aloittaa 15.8.2016 maksuttoman esiopetuksen. Esiopetusta järjestetään 4 tuntia/päivä ajalla
15.8.2016–31.5.2017. Lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työja loma-aikoja.
Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen
mukaisesti esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi
järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen
huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai
toimivat yrittäjinä. Osa-aikainen varhaiskasvatus järjestetään esiopetusikäiselle lapselle myös siinä tapauksessa, jos se on tarpeen lapsen
kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia. Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen esiopetuksen loma-aikoina.
Esiopetus järjestetään pääsääntöisesti päiväkodeissa niiden osa- ja
kokopäiväryhmissä ja muutamien koulujen tiloissa. Tavoitteena on
muodostaa ryhmiä, joissa mahdollistuu yhteistyö lasten tulevan
koulun kanssa. Esiopetusryhmien ja -paikkojen muodostumiseen
vaikuttaa esiopetukseen ilmoittautuneiden lasten määrä.

Esiopetuspaikasta ilmoitetaan perheelle esiopetuspäätöksen yhteydessä. Lapselle myönnetty esiopetuspaikka tietyn koulun yhteydessä
tai läheisyydessä ei vielä takaa koulupaikkaa kyseiseen kouluun.
Esiopetuspaikat löytyvät täältä.
Lapsen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen viemisestä sekä hakemisesta vastaavat pääsääntöisesti lapsen vanhemmat tai heidän valtuuttamansa saattaja. Maksuttomassa esiopetuksessa olevien lasten
matkat voidaan järjestää perusopetuslain 32 §:n mukaan tietyissä
tilanteissa. Matkan järjestäminen ei koske varhaiskasvatukseen tai
yksityiseen esiopetukseen osallistuvia esioppilaita. Kuljetushakemus
tulee toimittaa käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Lisätietoa kuljetuksen kriteereistä löytyy esiopetuksen verkkosivuilta.

Myös vieraskielistä esiopetusta
Englanninkielistä esiopetusta järjestetään Pikku-Ainon päiväkodissa
kansainvälisen koulun tiloissa niille lapsille, jotka läpäisevät erilliset
kielitestit. Englanninkielinen esiopetusryhmä aloittaa toimintansa,
mikäli valintakriteerit täyttäviä lapsia on vähintään seitsemän. PikkuAinon englanninkielisestä esiopetuksesta voi siirtyä suoraan Oulun
kansainväliseen kouluun. Vanhemmat vastaavat lapsensa esiopetuksen kuljetuskustannuksista tässä ryhmässä.
Oulussa on myös muita, lähinnä yksityisiä päiväkoteja, jotka järjestävät esiopetusta englannin, ruotsin tai saksan kielillä. Näistä ryhmistä
voi myös siirtyä kansainväliseen kouluun kielitestien kautta.

Esiopetus ja osa-aikainen varhaiskasvatus
Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi järjestettävästä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 60 %
perheelle määritellystä kokopäivähoidon maksusta. Maksu peritään
myös koulujen loma-aikoina, vaikka perhe ei tuona aikana käyttäisikään palvelua. Esiopetus on kaupungin tukemaa niissä yksityisissä
päiväkodeissa, joiden toimintaa tuetaan palvelusetelillä tai yksityisen
hoidon tuella.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen uudistustyö on käynnissä.
Mahdollisista maksujen muutoksista tiedotetaan kevään kuluessa.

Esiopetus lukuvuonna 2016–2017
• syyslukukausi
• kevätlukukausi
syysloma
joululoma
talviloma

15.8.–22.12.2016
9.1.–31.5.2017
24.–30.10.2016 (vko 43)
23.12.2016–8.1.2017
6.–12.3.2017 (vko 10)

Esiopetusta ei järjestetä:
• itsenäisyyspäivää edeltävänä maanantaina 5.12.2016 ja
itsenäisyyspäivänä 6.12.2016
• vapunpäivänä 1.5.2017
• helatorstaina 25.5.2017 ja helatorstain jälkeisenä
perjantaina 26.5.2017
Yksikkökohtaiset poikkeamat työaikoihin ovat mahdollisia.
Esiopetus alkaa ja päättyy kaikissa esiopetusyksiköissä
samana päivänä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Esiopetukseen ilmoittaudutaan 18.–29.1.2016.
Perheet, joiden lapsilla on varhaiskasvatuspaikka, ilmoittavat lapsensa
esiopetukseen erillisellä lomakkeella omassa päiväkodissa.
Jos lapsi ei jatka esiopetusta nykyisessä päiväkodissa, huoltajan tulee
tehdä sähköinen hakemus.
Perheet, joiden lapset ovat perhepäivähoidossa, avoimessa kerhotoiminnassa tai lapsilla ei ole varhaiskasvatuspaikkaa, ilmoittavat lapsensa esiopetukseen sähköisesti. Aloitussivulta valitaan Esiopetukseen
ilmoittautuminen.
Lisätietoja:
• Varhaiskasvatuksen palveluohjaus p. 08 558 45300,
varhaiskasvatuksenpalveluohjaus@ouka.fi

