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ESIKOULU
Esikoulu on pakollinen 1.8.2015
alkaen.
Sivistystoimen ruotsinkielinen jaosto
vastaa
ruotsinkielisestä
ja
suomenkielinen
suomenkielisestä
opetuksesta.
Esiopetus
järjestetään
koulun
toiminnan yhteydessä ja kyseisen
koulun rehtori on siitä vastuussa.
Uudessakaarlepyyssä
järjestetään
esiopetus
erikseen
kummallekin
kieliryhmälle.
Jokaisen lapsen tulee käydä esikoulua
lukuvuoden
ajan
ennen
oppivelvollisuuden alkamista, siis sinä
vuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi
vuotta. Lapsella, jolla on 11-vuotinen
oppivelvollisuus,
on
oikeus
esiopetukseen sinä vuonna, jolloin
hän täyttää viisi vuotta. Lapsella, jolle
on
myönnetty
lykkäys
koulunkäynnin aloittamiseen, on
oikeus käydä esikoulua 7-vuotiaana.
Jos lapsi aloittaa koulunkäynnin
kuusivuotiaana hänelle ei järjestetä
esiopetusta viisivuotiaana.
Huoltaja
päättää
lapsen
osallistumisesta
esiopetukseen.
Kunnan
esikouluihin
otetaan
ensisijassa kunnassa asuvia lapsia.
TARKOITUS JA
OPETUSSUUNNITELMA
Esikoulu on osa lapsen kehitystä
tukevaa
kokonaisuutta,
joka
muodostuu leikki-ikäisten kasvatuksesta, esiopetuksesta ja perusopetuk-

sesta. Esikoulun tulee parantaa lapsen
oppimisedellytyksiä
ja
helpottaa
siirtymistä alkuopetukseen.
Esiopetus järjestetään lapsen tarpeiden
mukaan
joko
yleistai
erityisopetuksena. Opetus noudattaa
valtakunnallisia opetussuunnitelman
perusteita
ja
paikallista
opetussuunnitelmaa.
Jokainen esikoulu laatii vuotuisen
toimintasuunnitelmansa,
joka
perustuu opetussuunnitelmaan.
MISSÄ ESIOPETUSTA ANNETAAN?
Suomenkielinen esikoulu järjestetään
Metsäkulman koulussa. Ruotsinkielisiä
esikouluja on Kovjoki-Markbyn,
Hirvlaxin-,
Munsalan-,
Skogsparkenin-,
Sokaluodonja
Jeppo-Pensalan koulussa.
Kunta
osoittaa
oppilaspaikan
esiopetukseen oppilaaksiottoalueiden
mukaisesti.
Esiopetus suunnitellaan aamu- ja
iltapäivähoidosta
vastaavien
viranomaisten kanssa siten, että
esikoululaisella
on
mahdollisuus
päivähoidon palveluihin.
RUOTSIN- VAI SUOMENKIELISEEN
ESIKOULUUN?
Perusopetuslain
§
10
mukaan
huoltajalla on oikeus valita lapsensa
opetuskieli niistä kielistä, joilla opetus
kunnassa järjestetään ja joilla oppilas
pystyy opiskelemaan. Lisätietoja saat
Metsäkulman koulusta.

ERITYISOPETUS

HENKILÖKUNTA

Oppilaille, joilla on lieviä oppimis- ja
sopeutumisvaikeuksia
järjestetään
erityisopetusta. Opetus annetaan
esiopetuksen yhteydessä.
Metsäkulman koulun erityisopettaja
testaa kaikki esikouluoppilaat sekä
syksyllä että keväällä ja seuraa heidän
kehitystään. Erityisopettaja opastaa
esiluokanopettajaa ja suunnittelee
hänen kanssaan toimenpiteitä lasten
oppimisen tukemiseksi.
Esikoululaisille annetaan tarvittaessa
erityisopetusta sekä henkilökohtaisesti
että pienryhmässä joko erillisessä
tilassa tai samanaikaisopetuksena
muun
ryhmän
työskennellessä
esiluokanopettajan kanssa.
Mikäli nämä toimenpiteet eivät riitä,
tehdään tapauskohtainen suunnitelma
yhteistyössä kodin kanssa.
Uudenkaarlepyyn kaupungissa ei ole
suomenkielistä harjaantumisluokkaa
vaikeavammaisille lapsille. Tarvittaessa
oppilaspaikka
hankitaan
naapurikunnasta, esim. Pedersörestä
Edsevön koulusta.

Suomenkielisen esikoulun toiminnasta vastaa Metsäkulman koulun
rehtori.
Esiopetuksesta
huolehtii
esiluokanopettaja.
Tämän
lisäksi
voidaan
palkata
tuntiopettajia,
koulunkäyntiavustajia
ja
muuta
henkilökuntaa, mikäli opetusryhmän
koko tai erityistarpeet niin vaativat.

OPINTOSOSIAALISET EDUT

VIISIVUOTIAAN
PUOLIPÄIVÄHOITO

Esikoulun
oppilailla
on
samat
opintososiaaliset
edut
kuin
peruskoulutuksen oppilailla. Esikoulu
on oppilaalle maksuton. Samoja
periaatteita noudatetaan koulukyydin
osalta kuin 1. luokalla, eli kunta
järjestää koulukyydin niille joilla on
vähintään 3 km esikouluun.

ESIKOULUN LAAJUUS
Esiopetusta annetaan 20 viikkotuntia.
Tämä vastaa 1. luokan tuntimäärää.
Koulupäivän pituus ei saa ylittää viittä
(5) tuntia. Sivistyslautakunta ja sen
jaostot
päättävät
toiminnan
laajuudesta ja työajoista.
Esikouluryhmän
muodostamiseen
vaaditaan
vähintään
neljä
(4)
oppilasta. Jos oppilaita on kolme (3)
integroidaan esikoulu alkuopetukseen
9 oppituntia viikossa ja toimii
erillisenä ryhmänä 10 viikkotuntia.
Vähemmän
kuin
3
oppilasta
integroidaan
1.-luokkaan
esiopetussunnitelman mukaisesti.

Mikäli suomenkielisessä esikoulussa
on tilaa, ryhmään voidaan ottaa myös
joitakin suomenkielisiä 5-vuotiaita
lapsia
puolipäivähoitoon,
josta
peritään normaalin taksan mukainen
maksu. Tämä ei korvaa esikoulua,
vaan korvaa kunnasta puuttuvaa

suomenkielistä päivähoitoa. Lisätietoa
saa Metsäkulman rehtorilta.
HAKEMINEN TOISEEN ESIKOULUUN
Koululautakunnan suomen- ja
ruotsikielinen jaosto voivat
hakemuksesta myöntää
esikoulupaikan toisessa esikoulussa,
mutta kunta ei kuitenkaan vastaa
kuluista tai järjestä kuljetusta.
Mikäli oppilas kykenee opiskelemaan
kummallakin kielellä voi huoltaja
valita opetuskielen. Ennen
esikoulupaikan myöntämistä
selvitetään kykeneekö oppilas
opiskelemaan toisella kielellä. Jaosto
päättää koulupaikan myöntämisestä
selvityksen perusteella.

ESIKOULU JA KOTI
Kodilla
on
päävastuu
lapsen
kasvatuksesta ja hoidosta. Esikoulu
tukee vanhempien kasvatustyötä ja
kodin odotetaan tukevan esikoulun
tavoitetta
saada
oppilaat
noudattamaan esikoulun sääntöjä ja
huolehtimaan tehtävistään.
Koti
ja
kouluyhdistysten
tai
vanhempainyhdistysten (Sakariaksen
Enkelit ja Vintiöt ry Metsäkulman
koulussa) kautta vanhemmilla on
mahdollisuus vaikuttaa esikoulun
toimintaan. Yhdistyksillä on oikeus
antaa lausuntoja opetus-, toiminta- ja
koulukuljetussuunnitelmasta,
esikoulun
talousarvioehdotuksesta
sekä siitä millä tavoin huoltajille
annetaan tietoa oppilaan oppimisesta
ja tehtävistä suoriutumisesta.

Esikoulupaikkaa toiseen kuntaan ei
kustanneta.

YHTEYSTIEDOT
osoite
Sivistystoimisto
Topeliuksenp, 7, 66900 Uupyy
Hirvlax skola
Monäsintie 31 B, 66970 Hirvlax
Jeppo-Pensala skola
Jungarintie 27 B,66850 Jepua
Kovjoki-Markby skola Lukustie 42 A, 66930 Kovjoki

puhelin
785 6111 (vaihde)
050-5966 318
050-4428 875
050-4433 506

Metsäkulman koulu
Rehtori Pirkko Rantanen

Läntelä 1, 66900 Uupyy

Munsala skola

Pohj. Munsalant.32 A, 66950 Munsala 050-4433 446
Läntelä 1, 66900 Uupyy
050-4433 575
Sokaluodont. 108, 66900 Uupyy 050-5966 318

Skogsparkens skola
Socklot skola

050-4425711

