KIURUVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUS JA
TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS 2022-2023
Tiedote huoltajille 6-vuotiaiden
esiopetuksesta ja ilmoittautumisesta
esiopetukseen.

mitä esiopetus on?
Kun lapsi tulee 6–7-vuoden ikään, hän valmistautuu vuoden aikana lapsuuden
maailmasta kohti pienen koululaisen maailmaa. Esiopetusvuosi on lapselle
tärkeä elämänvaihe ennen koulun aloittamista. Esiopetusikäinen on yleensä
innokas kohtaamaan haasteita ja oppimaan uusia asioita.

Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta.
Lisäksi se tarjoaa tilaisuuksia lapsille monipuoliseen vuorovaikutukseen ja
sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Esiopetuksen tavoitteena on edistää
yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kasvu-, kehitys ja
oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä
itsestä oppijana. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen
toiminnassa.

Esiopetus sekä opetuksessa käytettävät oppimateriaalit, välineet sekä
tarvittava oppilashuolto on maksutonta. Lisäksi lapsille tarjotaan jokaisena
esiopetuspäivänä maksuton ateria. Tarvittaessa lapsella on oikeus saada
maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja
avustajapalvelut, muut opetuspalvelut ja erityiset apuvälineet.
Lapsilla on myös oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka on yli KOLME
kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.
Kuljetus järjestetään niinä päivinä, jolloin lapsi ei esiopetuksen lisäksi tarvitse
täydentävää varhaiskasvatusta.

mikäli lapsesi tarvitsee kaupungin järjestämän maksuttoman kuljetuksen, ota
yhteyttä maaliskuun loppuun mennessä koulusihteeri sari remekseen mieluiten
sähköpostilla sari.remes@kiuruvesi.fi tai puh. 040 527 1215.
Huoltajalle voidaan maksaa esioppilaan kuljettamisesta korvausta tilanteessa,
jossa oppilaan sijoittaminen olemassa oleviin reitteihin olisi hankalaa oppilaan
asuinpaikan, aikataulujen tai oppilaan sairaudesta/vammasta johtuvan erityisen
syyn vuoksi. Saattoavustuksen maksaminen vaatii aina järjestävän koulun
rehtorin tai päiväkodin johtajan viranhaltijapäätöksen (Hallintosääntö 35§).
Korvaus on puolet kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen kulloinkin voimassa
olevasta kilometrikorvauksesta tai linja-autotaksan (44 matkan) mukainen
korvaus. Korvaus maksetaan huoltajalle laskun perusteella jälkikäteen.

Esioppilaiden kuljetukset järjestetään Kiuruveden kaupungin
koulukuljetusoppaan periaatteiden ja toimintaohjeiden mukaisesti.
Koulukuljetusoppaaseen voi tutustua kaupungin internet-sivuilla, josta löytyy
myös hakemukset erityisin perustein:
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Opiskelu/Koulumatkat-ja--kuljetus

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia
päivässä.

Esiopetus Kiuruvedellä 2022–2023

Esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja
kyläkoulujen yhteydessä. Esiopetus on kaupungin tukemaa niissä yksityisissä
päiväkodeissa, jotka on hyväksytty esiopetuksen järjestämispaikoiksi.
Esiopetuspaikaksi voit valita Kuorevirran päiväkodin, Satumetsän päiväkodin
(vain vuorohoidossa oleville lapsille), Pilke päiväkoti Tempon tai kyläkoulun
(Kalliokylä, Lahnajoki, Luupuvesi ja Rytky).

ESIOPETUSIKÄISTEN täydentävä varhaiskasvatus
Esioppilaiden on mahdollista saada täydentävää varhaiskasvatusta
Kuorevirranpäiväkodissa toimintaa järjestetään klo 6.00–17.00 välisenä
aikana.
Satumetsän päiväkodissa täydentävää varhaiskasvatusta tarjotaan vain
vuorohoitoa tarvitseville esioppilaille.
Pilke-Päiväkoti Tempo, toimintaa järjestetään klo 6.00–17.00 (tai sopimuksen
mukaan).
Täydentävään varhaiskasvatukseen tulee täyttää oma varhaiskasvatushakemus.

Mikäli lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta, on tehtävä uusi hakemus,
vaikka lapsella olisi jo hoitopaikka.
esiopetuksen sisältöä ohjaavat asiakirjat
Esiopetuksen opetussuunnitelma (opetushallitus)
KIURUVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
KIURUVEDEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

esiopetuksen toiminta-ajat 2022–2023
syyslukukausi 10.08 -22.12.2022
kevätlukukausi 9.1-3.6.2023
esiopetuksen vanhempain ilta keskiviikkona 17.8.22 klo 18.00
lomat ja vapaapäivät
syysloma 17-23.10.2022 (vko42)
6.12.2022 itsenäisyyspäivä
joululoma 23.12.22-08.01.23
Talviloma 6-12.03.2023 (vko 10)
pääsiäinen 7.4-10.4.2023
vappu 1.5.2023
helatorstai 18.5.2023

Esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittautumisaika on
31.01- 15.2.2022
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Kiuruveden kaupungin nettisivujen
kautta:
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Varhaiskasvatus/Hakeminen-varhaiskasvatukseen
jos sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu, voit pyytää paperisen lomakkeen.

YHTEYSTIETOJA
varhaiskasvatuksen johtaja p. 0405338547
Kuorevirran päiväkoti johtaja P. 0401848825
Satumetsänpäiväkoti johtaja p. 0407359140
Pilkepäiväkoti tempo johtaja0404573959
Kyläkoulut /johtajat
Kalliokylä p. 040 714 4904(Kevät lukukausi 2022)
p. 0407144903(10.8.2022 alkaen)
Lahnajoki p. 0407144912
Luupuvesi p.0407144916
Rytky p. 0405295788

tervetuloa esiopetukseen!

.

