TERVETULOA
ESIKOULUUN
UUDESSAKAARLEPYYSSÄ
Lukuvuosi 2022 - 2023

Toiminnan
tarkoitus ja opetussuunnitelma

Esiopetuksen
järjestäminen
Suomenkielinen opetuslautakunta vastaa
suomenkielisestä esiopetuksesta ja opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta (Nämnden för
utbildning och småbarnspedagogik) vastaa
ruotsinkielisestä esiopetuksesta. Esiopetus
järjestetään koulun toiminnan yhteydessä ja
kyseisen koulun rehtori on siitä vastuussa.
Uudessakaarlepyyssä järjestetään esiopetus
erikseen kummallekin kieliryhmälle.
Perusopetuslain mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna
osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai
muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan
toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi aloittaa
yksivuotisen esiopetuksen sinä vuonna kun hän
täyttää kuusi vuotta. Kunnan järjestämään
esiopetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa
asuvia lapsia.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen tulee yhdessä muodostaa
lapsen kasvu- ja oppimisprosessia tukevan
opintopolun. Esikoulun tulee parantaa lapsen
oppimisedellytyksiä ja helpottaa siirtymistä
alkuopetukseen. Esiopetus järjestetään lapsen
tarpeiden mukaan joko yleis- tai erityisopetuksena. Opetus noudattaa valtakunnallisia
esiopetussuunnitelman perusteita ja paikallista
opetussuunnitelmaa. Jokainen esikoulu laatii
yhdessä kyseisen koulun kanssa opetussuunnitelmaan perustuvan oman lukuvuosisuunnitelmansa. Lukuvuosisuunnitelmassa
määritellään toiminnan erityispiirteet.
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Missä esiopetusta
järjestetään?
Suomenkielistä esiopetusta järjestetään Metsäkulman koulussa.
Ruotsinkielisiä esikouluja on Hirvlaxin, Munsalan, Zachariaksen,
Sokaluodon ja Jeppon kouluissa. Kunta osoittaa oppilaspaikan
esiopetukseen oppilaaksiottoalueiden mukaisesti. Jos et ole
varma mikä on lapsesi tuleva esikoulu, niin voit kysyä asiasta
sivistyskansliasta. Esiopetuksen yhteydessä on mahdollisuus
aamu- ja iltapäivähoitoon.

Opetuskielen valinta
Perusopetuslain §10 mukaan huoltajalla on oikeus valita
lapsensa opetuskieli niistä kielistä, joilla opetus kunnassa
järjestetään ja joilla oppilas pystyy opiskelemaan. Jos
opetuskielen riittävästä hallinnasta ei ole täyttä varmuutta, tulee
lapsen läpäistä riittävää kielenhallintaa osoittava testi. Lisätietoja
asiasta saa koulusta.

Lapsen kehityksen ja
oppimisen tukeminen
Ne lapset, jotka tarvitsevat kasvu- ja oppimisprosessiinsa
lisätukea, saavat sitä heidän yksilöllisiä tarpeitaan vastaavan
määrän. Tukea annetaan kolmiportaisen mallin mukaisesti –
lapsi saa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea riippuen lapsen
tarpeista ja oppimisedellytyksistä.Tehostetusta tuesta tai
erityisestä tuesta on tehtävä erillinen päätös ja tukea saaville
lapsille tehdään joko oppimissuunnitelma tai henkilö-kohtainen
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Jos
lääkärin tai psykologin tekemän tutkimuksen perusteella on
tullut ilmi sellaisia seikkoja, että lapsi ei vamman tai sairauden
takia kykene saavuttamaan perus-opetukselle asetettuja
tavoitteita yhdeksässä vuodessa, on lapselle myönnettävä
pidennetty oppivelvollisuus. Tällöin lapsen oppivelvollisuus alkaa
vuotta aikaisemmin kuin mitä perusopetuslaissa määrätään.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus
saada esiopetusta 5-vuotiaana (tavallisesti varhaiskasvatukseen
sijoitettuna) ja oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana lapsen
lähikoulun yhteydessä olevassa esiopetusryhmässä. Opetusta
annetaan lapsen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä
koskevan suunnitelman mukaisesti (HOJKS). Kolmiportaisen
tuen eri tasoilla voidaan lasta tukea käytännössä esim.
eriyttämällä ja mukauttamalla ryhmäopetuksessa, yksilöllisillä tai
pienryhmässä tapahtuvilla harjoitteilla varhaiskasvatuksen
erityisopettajan tuella.
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Esikouluopetusta
järjestetään
seuraavissa
kouluissa
Metsäkulman koulu
Hirvlax skola
Jeppo skola
Munsala skola
Socklot skola
Zachariasskolan

Ilmoittautuminen
Wilman kautta ohje sivulla 5

Ilmoittautuminen
esikouluun sekä
aamu- ja iltapäivähoitoon hakeminen

Koulukuljetukset
Esiopetuksen oppilailla on samat opintososiaaliset
edut kuin perusopetuksen oppilailla. Esikoulu on
maksuton. Koulukuljetusten osalta noudatetaan
samoja periaatteita kuin 1. luokalla, eli kunta
järjestää kuljetuksen niille oppilaille, joilla
esikoulumatka on vähintään 3 km.

Esikouluopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu
Wilman kautta 21.12.2021 - 12.1.2022.
Ilmoittautuminen tehdään tammikuussa samana
vuonna kun lapsi aloittaa esikoulun.
Ilmoittautumisen jälkeen huoltajille lähetetään
asiasta vahvistus, jossa ilmoitetaan lapsen
esiopetuspaikka koulujen oppilaaksiottoalueiden
mukaisesti.Erityisestä syystä voidaan
ilmoittautuminen tehdä myöhemmin, esim.
lääkärintodistuksen perusteella, paikkakunnalle
muuton takia jne. Kevään aikana, ennen esikoulun
alkua, kutsutaan lapset tutustumaan esikouluun.

Lisätietoa koulukuljetuksesta:
https://www.nykarleby.fi/fi/varhaiskasvatus-jakoulutus/perusopetus
Linkki: Koulukuljetus

Aamu- ja iltapäivähoitoon hakeminen tapahtuu
varhaiskasvatuksen kotisivuilla olevan
ilmoittautumiskaavakkeen kautta ajalla 21.12.2021 12.1.2022.

Esiopetuksen laajuus
ja ryhmäkokomääräykset

https://www.nykarleby.fi/fi/varhaiskasvatus-jakoulutus/aamu-ja-iltapaivatoiminta
Hakemus: Aamu- ja iltapäivähoidon hakeminen

Esiopetusta annetaan 20 viikkotuntia (sama
tuntimäärä kuin luokilla 1 - 2). Koulupäivä ei saa
ylittää viittä (5) tuntia. Suomenkielinen
opetuslautakunta päättää suomenkielisen
esiopetuksen toiminnan laajuudesta ja
ryhmäkokomääräyksestä. Mikäli oppilasmäärä on
liian pieni, voidaan esikoulun opetussuunnitelman
mukaan integroida esikouluoppilaat joko osittain
tai kokonaan 1. - 2. -luokkaan.

Hakuaika
21.12.2021 12.1.2022
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Hakeminen toissijaiseen esikouluun
Huoltajan, joka haluaa lapselleen toisen
esiopetuspaikan kuin mikä hänelle on osoitettu,
tulee jättää anomus opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tai suomenkieliselle
opetuslautakunnalle. Tällöin kunta ei kuitenkaan
vastaa kuluista tai järjestä kuljetusta.
Esikoulupaikkaa toiseen kuntaan ei kustanneta.
Anomus on jätettävä viimeistään 27.1.2022.
Lisätietoja saa sivistyskansliasta tai Metsäkulman
koulusta.

Esikoulu ja koti
Esikoulun ja huoltajien välinen yhteistyö on
tärkeää, jotta lapsi saisi mahdollisimman hyvät
kasvu- ja oppimisedellytykset. Kodilla on
päävastuu lapsen kasvatuksesta ja hoidosta.
Yhteistyön avulla esikoulu tukee koteja lasten
kasvatustyössä. Koti- ja kouluyhdistykset tai
vanhempainyhdistykset (Metsäkulman koulussa
vanhempainyhdistys Sakariaksen Enkelit ja
Vintiöt) ovat erillisiä koulun yhteistyökumppaneita.

Yhteystiedot

Sivistystoimisto
Topeliuksenpuistikko 7
66900 UUSIKAARLEPYY

Hirvlax skola
Monäsintie 31 B
66970 HIRVLAX
Puh 050 596 6359

Munsala skola
Pohj. Munsalantie 32 A
66950 MUNSALA
Puh 050 596 6359

Jeppo skola
Jungarintie 27 B
66850 JEPUA
Puh 050 442 8875

Socklot skola
Sokaluodontie 108
66900 UUSIKAARLEPYY
Puh 050 596 6318

Metsäkulman koulu
Läntelä 1
66900 UUSIKAARLEPYY
Puh 050 442 5711

Zachariasskolan
Läntelä 1
66900 UUSIKAARLEPYY
Puh 050 514 7110

Puh 06 785 6111 (Vaihde)

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Ann-Charlott Enlund
Topeliuksenpuistikko 7
66900 UUSIKAARLEPYY
Puh 06 785 6111 (Vaihde)

Ilmoittautuminen Wilman kautta
Lapsen tiedot ovat jo Wilmassa
Jos lapsenne on ollut varhaiskasvatuksessa ja huoltajilla
on Wilma-tunnukset käytössään, tehdään ilmoittautuminen esiopetukseen Wilman kautta. Mikäli teillä on
vaikeuksia sisäänkirjautumisessa, pyydämme olemaan
yhteydessä Annika Lillqvistiin 06 785 64 09
Sisäänkirjautuminen: https://nykarleby.inschool.fi/
Ylhäällä sinisessä otsikkorivissä löytyy otsikko Lomakkeet.
Lomakkeiden kohdalta löytyy Esiopetukseen
ilmoittautuminen.

Perustiedot ovat valmiiksi täytetty,
eikä niitä voi itse muuttaa.

Rastita ruutu Hakee
esiopetukseen.
Valitse esikoulu, johon haette
paikkaa.
Täytä tarvittaessa Lisätiedot.
Huoltajien etu- ja sukunimitiedot
ovat esitäytetty, eikä niitä voi itse
muuttaa.
Osoite-, puhelin- ja
sähköpostitiedot voi ja tulee
muuttaa tarvittaessa.
Täytä vielä Ilmoittaja -tiedot.
Tallenna lomake ja hakemus on
valmis.
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Lapsen tiedot eivät ole Wilmassa

Jos lapsenne ei ole ollut varhaiskasvatuksessa,
huoltajilla ei ole Wilma-tunnuksia käytössään. Tällöin
tehdään hakemus esiopetukseen Uudenkaarlepyyn
kotisivujen kautta.
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
https://www.nykarleby.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esikoulu
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