Esiopetus Oulussa
lukuvuonna 2019–2020

Hyvä 6-vuotiaan lapsen huoltaja!
Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet
saavuttavaan toimintaan.
Vuonna 2013 syntynyt lapsesi voi aloittaa 12.8.2019
esiopetuksen. Esiopetusta järjestetään 4 tuntia päivässä ajalla 12.8.2019–29.5.2020. Lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.
Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiopetuksen
lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen silloin,
kun lapsen huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti,
opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä.
Varhaiskasvatus järjestetään esiopetusikäiselle
lapselle myös siinä tapauksessa, jos se on tarpeen
lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia.

Esiopetus on maksutonta
Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi järjestettävästä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 60 % perheelle määritellystä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Esiopetus on kaupungin tukemaa niissä yksityisissä
päiväkodeissa, jotka vuosittain hyväksytään esiopetuksen järjestämispaikoiksi. Esiopetuksen järjestämisen lupa annetaan päiväkodille, jos ryhmässä on
vähintään seitsemän lasta.

Intoa ja iloa eskarista!
Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä.
Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla ja
kokeilemalla, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja
aikuisten kanssa. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lasten yksilöllistä ja
yhteisöllistä kehitystä, oppimisen halua ja iloa sekä
tervettä itsetuntoa.
Lapsen kasvun ja oppimisen tuki järjestetään osana
lapsen arkea ja päivittäistä esiopetusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Esiopetuksessa noudatetaan
omaa opetussuunnitelmaa, mikä pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Opetussuunnitelma löytyy
täältä.
Esiopetus järjestetään päiväkodeissa ja muutamien
koulujen tiloissa. Tavoitteena on muodostaa ryhmiä, joissa mahdollistuu yhteistyö lasten tulevan
koulun kanssa. Tämän vuoksi on toivottavaa, että
haet lapsellesi esiopetuspaikkaa omalta alueeltasi.
Esiopetusryhmien ja -paikkojen muodostumiseen
vaikuttaa esiopetukseen ilmoittautuneiden lasten
määrä. 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. Lapsen esiopetusmatka korvataan varhaiskasvatusjohtajan päätöksellä, perusopetuslain

mukaisesti, kun matka esiopetuspaikkaan on yli 5
km tai matka on todettu liian vaikeaksi, rasittavaksi
tai vaaralliseksi. Kuljetusta ei järjestetä varhaiskasvatukseen tai yksityiseen esiopetukseen.
Kuljetushakemus tulee toimittaa käsiteltäväksi
huhtikuun loppuun mennessä. Lisätietoa kuljetusperiaatteista löytyy Esiopetuksen kuljetukset -sivulta.

Kaksikielinen esiopetus
Englanninkielistä esiopetusta järjestetään PikkuAinon päiväkodissa Oulun kansainvälisen koulun
tiloissa niille lapsille, jotka läpäisevät erilliset kielitestit. Englanninkielinen esiopetusryhmä aloittaa
toimintansa, mikäli valintakriteerit täyttäviä lapsia on
vähintään seitsemän. Pikku-Ainon englanninkielisestä esiopetuksesta voi siirtyä suoraan kansainväliseen
kouluun. Vanhemmat vastaavat lapsensa esiopetuksen kuljetuskustannuksista tässä ryhmässä.
Kaksikielistä esiopetusta järjestetään myös muissa
kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Muista
englanninkielisistä esiopetusryhmistä voi siirtyä kansainväliseen kouluun kielitestien kautta. Esiopetusta
järjestetään lisäksi ruotsin ja saksan kielillä. Lisätietoa kaksikielisen esiopetuksen vaihtoehdoista löytyy
esiopetuksen sivuilta.

Valmistava opetus kuusivuotiaille
Valmistavaa opetusta järjestetään Oulussa kuusivuotiaille lapsille, joiden suomen kielen taito on
alkeiskielitaidon tasolla. Kielenkartoitusmenetelmä-

nä käytetään havainnointia, ja kielitason asteikko on
määritelty Pienten kielirepussa. Valmistavaan opetukseen osallistumisesta sovitaan huoltajien kanssa.
Oulussa 6-vuotiaiden perusopetukseen valmistava opetus järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa.
Opetuksessa noudatetaan Oulun esiopetuksen opetussuunnitelmaa sekä perusopetukseen valmistavan
opetuksen opetussuunnitelman perusteita 2015.
Valmistavan opetuksen järjestämisessä noudatetaan
Oulun esiopetuksen ja 6-vuotiaiden lasten valmistavan opetuksen järjestämistä koskevia periaatteita.
Valmistavaan opetukseen osallistuvat lapset saavat
opetusta viisi tuntia päivässä esiopetuksen työpäivinä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Esiopetukseen ilmoittaudutaan 14. - 27.1.2019
sähköisellä hakemuksella.

Päätös esiopetuspaikasta
Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi sijoittaa kaikki esiopetukseen ilmoitetut lapset esiopetusryhmiin
maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Perheet saavat
päätöksen lapsen esiopetuspaikasta postitse kotiin
maalis-huhtikuun aikana.

Lisätietoja
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus p. 08 558 45300,
varhaiskasvatus@ouka.fi

ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJAT 2019–2020
• SYYSLUKUKAUSI 12.8. - 20.12.2019
• KEVÄTLUKUKAUSI 7.1. - 29.5.2020
Loma-ajat, jolloin esiopetusta ei järjestetä:
• syysloma 21. - 27.10.2019 (vko 43)
• itsenäisyyspäivä 6.12.2019
• joululoma 21.12.2019 - 6.1.2020
• talviloma 2. - 8.3.2020 (vko 10)
• pääsiäinen 10. - 13.4.2020
• vapunpäivä 1.5.2020
• helatorstai 21.5.2020
• helatorstain jälkeinen perjantai 22.5.2020
Yksikkökohtaiset poikkeamat työaikoihin ovat mahdollisia.
Esiopetus alkaa ja päättyy kaikissa esiopetusyksiköissä samana päivänä.

