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HYVÄT VANHEMMAT

Lapsenne on aloittamassa esiopetuksen, jota Kiuruvedellä järjestetään 6-vuotiaille lapsille
kyläkouluilla sekä keskustassa Satumetsän päiväkodissa ja Kuorevirran esiopetus- ja varhaiskasvatusyksikössä.
Esiopetus on velvoittavaa 1.8.2015 alkaen. Lain mukaan oppivelvollisuuden alkamista
edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Eskarin aloittaminen on suuri muutos pienen lapsenne ja myös koko perheenne elämässä.
Siksi toivomme hyvää yhteistyötä kodin ja esiopetuksen välillä. Kaikissa lapsenne esiopetukseen liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä opettajiin.
Tässä tiedotteessa kerrotaan asioista, joista on hyvä tietää jo ennen esiopetuksen alkamista.

Yhteistyöterveisin
Esiopettajat
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ESIOPETUKSESTA KIURUVEDELLÄ
Kiuruvedellä esiopetusta järjestetään yhdysluokissa kyläkouluilla, keskustassa esiopetusta
järjestetään Satumetsän päiväkodissa ja Kuorevirran esiopetus- ja varhaiskasvatusyksikössä.
Lukuvuonna 2020-2021 erillisiä esiopetusryhmiä on keskustassa Satumetsän päiväkodissa (Lähteentie 10) yksi ryhmä, Kuorevirran esiopetus ja varhaiskasvatus yksikössä kolme
ryhmää (osoitteessa Kuorevirrankatu 10, jäähalli)
Kalliokylän, Lahnajoen, Luupuveden ja Rytkyn kouluilla esiopetus järjestetään 1-2 luokkien
yhteydessä.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta annetaan Kuorevirran varhaiskasvatusyksikössä sekä ennen että jälkeen esiopetuspäivän. Täydentävään varhaiskasvatukseen onmahdollisuus klo 6.30-8.15 sekä 12.20-17.00.
Satumetsän päiväkodissa esioppilaat ovat vuorohoitoryhmässä ja osallistuvat täydentävään varhaiskasvatukseen vanhempien työaikojen mukaan.

Esiopetuksen sisällöstä
Esiopetus on monipuolista, leikinomaista ja lapsilähtöistä toimintaa, joka ottaa huomioon
jokaisen yksilölliset tarpeet.
Esiopetuksessa ei ole varsinaista oppiainejakoa, mutta esiopetus sisältää seuraavat sisältöalueet: Äidinkieli, matematiikka, luonto- ja ympäristötieto, uskonto- ja eettinen kasvatus,
liikunta ja terveys sekä eri taidemuodot.
Voimassa oleva esiopetussuunnitelma löytyy osoitteesta
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Varhaiskasvatus/Esiopetus-ja-taydentavavarhaiskasvatus/Esiopetus

Esiopetuksen päiväjärjestys
Esiopetus Kuorevirralla alkaa keskiviikkona 12.8.2020 klo 8.15. Kokoontuminen jäähallille. Esiopetusta on viitenä päivänä viikossa, neljä tuntia päivässä. Kuorevirta ilmoittaa
omasta tutustumispäivästään kesän aikana.
Satumetsässä esiopetus alkaa keskiviikkona 12.8.2020 klo 8.15. Ensimmäinen koulupäivä on samalla tutustumispäivä sekä syksyn vanhempainkokoontuminen. Varsinaista vanhempainiltaa emme järjestä vaan yhdistämme nämä kaksi tapahtumaa. Esiopetusta on
viitenä päivänä viikossa, neljä tuntia päivässä tarvittaessa mukautettuna lasten hoitoaikojen mukaan.
Kyläkouluissa esiopetus alkaa keskiviikkona 12.8.2020 koulujen johtajien ilmoittamana
aikana.
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Esiopetusta on pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa, neljä tuntia päivässä. Yhdysluokissa esioppilaiden päiväjärjestys mukautetaan muiden luokkien lukujärjestykseen sopivaksi. Kuljetukset järjestetään muiden perusopetuksen oppilaiden kuljetusten yhteydessä.
Esiopetuksessa on sekä vapaata että ohjattua toimintaa: erilaista teematyöskentelyä, satuja musiikkituokioita, liikuntaa, leikkiä ja toimintaa yhdessä koko ryhmän kanssa tai pienryhmissä. Myös ulkoilu kuuluu jokaiseen esiopetuspäivään.
Päivärytmi esiopetuksessa on joustava, tarkasti noudatettavia aikoja ovat vain opetuksen
alkamis- ja päättymisajat sekä ruokailuaika.
Esioppilaiden varusteista
Esioppilas tarvitsee repun ja liikuntavaatteet sekä sisäkengät. Tossuissa, kengissä ym.
lapsen varusteissa tulisi olla nimi, jotta varusteet eivät vaihtuisi koulussa. Lapsen tulisi pukeutua sään mukaan, sillä ulkoilemme päivittäin.

NÄIN LAPSESTANNE HUOLEHDITAAN ESIOPETUKSESSA
Ruokailu
Lapsille tarjotaan ateria, joka sisältää lämpimän ruoan lisäkkeineen, ruokajuomat, leivän ja
voin sekä mahdollisen jälkiruoan.
Ruokalista julkaistaan viikoittain Kiuruvesi –lehdessä. Ruoka on monipuolista ja terveellistä, pääasiallisesti lähi- ja luomuruokaa. Ruokien joukossa saattaa olla lapsille outojakin
ruokalajeja, joita maistelemme.
Mikäli lapsi tarvitsee erityisruokavalion, siitä tulee toimittaa lausunto esim. neuvolan terveydenhoitajalta lapsen opettajalle, joka toimittaa sen eteenpäin keskuskeittiölle.

Terveydenhoito
Esioppilaat kuuluvat edelleen lastenneuvolan piiriin. Lapsen sairastuessa ilmoittakaa siitä
opettajalle.
Mahdollisissa tapaturmissa lapselle annetaan tarvittava hoito yksikössä, jonka jälkeen lapsi toimitetaan terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Tapaturmista johtuvat kustannukset korvataan.

Kuljetukset
Kyläkouluilla kuljetukset järjestetään muiden perusopetuksen oppilaiden kuljetusten yhteydessä.
Keskustassa erillinen esioppilaiden linja-autokuljetus päättyi keväällä 2015. Opetuslautakunta on päättänyt muuttaa kaupungin jo ostamia linja-autovuoroja siten, että autot ajavat
keskustassa niin, että esioppilailla on mahdollisuus niitä käyttää. Tämä ei mahdollista aikaisemman mukaista kuljetusreittiä eikä autossa ole koulunkäynnin ohjaajaa mukana.
Tarkemmat reitit ja aikataulut ilmoitetaan erillisellä tiedotteella. Koulukuljetusoppaassa on kerrottu tarkemmin kaupungin kuljetuksiin liittyvistä periaatteista.
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Esioppilaiden kuljetuksesta vastaavat huoltajat sellaisina päivinä, jolloin lapsi on myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa.
Erityisopetus esiopetuksessa
Erityisopetuksen tehtävänä esiopetuksessa on tukea lapsen yksilöllisiä oppimistarpeita.
Erityisopetus tukee kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä edistää oppimisvalmiuksia. Esiopetuksessa erityisopetuksen tehtävänä on myös ennalta ehkäistä mahdollisia oppimisvaikeuksia. Se tukee luokkaoppimista ja on luonnollinen osa lapsen oppimista.
Erityisopettaja voi toimia samanaikaisopettajana esiluokanopettajan kanssa, ryhmänohjaajana ja yksilöllisenä ohjaajana. Esiopettajan kanssa toimitaan tiimissä ja opetusvastuuta
jaetaan. Kaikista lapsista huolehditaan yhteistyössä.
Erityisesti erityisopetus huolehtii lasten puheen- ja kielenkehityksestä sekä vuorovaikutustaidoista. Jos lapsen puheeseen ei ole vielä esim. r- ja s-äänteet vakiintuneet, ne opetellaan. Kehon tuntemus sekä liikunta- ja motoriset taidot ovat lapsen kehityksessä pohjana
kaikelle muulle oppimiselle. Niiden kehitykseen kiinnitetään huomiota ja niitä edistetään.
Lapsen terveen minäkuvan ja itsetunnon kehittyminen on esiopetuksessa keskeisellä sijalla. Erityisopetus tukee näiden kehittymistä.
Vanhemmilla on mahdollisuus myös itse esittää toiveita kunkin lapsen oppimisen tukemiseksi. Erityisopettaja ja esiopettaja suunnittelevat myös vanhempien toivomusten perusteella lapsen yksilöllistä oppimista edistävää ohjausta. Esiopetuksessa olemme kiinnostuneita jokaisen lapsen oppimisesta ja kasvamisesta erikseen ja yhdessä.

KIURUVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUS LUKUVUONNA 2020-2021
Erillinen esiopetusryhmä:

Satumetsän päiväkoti
Kuorevirran esiopetus (3)

040-7359 140/Päiväkodin johtaja Tuija Remes
040-1848 825/Päiväkodin johtaja Mervi KananenKärkkäinen

Esiopetus 1-2 luokkien yhteydessä:
Kalliokylän koulu
Lahnajoen koulu
Luupuveden koulu
Rytkyn koulu

040-7144 903/Koulun johtaja Niina Kärkkäinen
040-7144 912/Koulun johtaja Sanna Help
040-7144 916/Koulun johtaja Esko Huttunen
040-7144 920/Koulun johtaja Sanna Falck

ESIOPETUKSEN OPETTAJAT
Koulu

Opettaja

Puhelin

Kalliokylä
Lahnajoki

Kivinen Miisa
Help Sanna

040-7144 904
040-7144 912
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Luupuvesi
Rytky

Heinonen Johanna
Eerikinharju Sari-Leena

Satumetsän päiväkoti

Linninen Saara, apulaisjohtaja /
esiopettaja
Rönkkö Sari, esiopettaja /
täydentävä varhaiskasvatus
Vainio Mirja-Sisko, esiopettaja /
täydentävä varhaiskasvatus
Lappalainen Sari, apulaisjohtaja /
esiopettaja
Blomberg Katja, esiopettaja

Kuorevirta
Kuorevirta
Kuorevirta

040-7144 901
040-7144 921

0400-396 386
0400- 604 317

040-1848 825
040-6878461
0405492363

Täydentävän varhaiskasvatuksen
lastenhoitajat

0403557012

Koulukuraattori

Niskanen Eija

040-7470 234

Koulupsykologi

Angeria Anni

040-7047 943

Erityisopettaja

Koulutoimen ja varhaiskasvatuksen viranhaltijat:
Sivistystoimen vastaava Kajava Katja
Toimistosihteeri
Tuunela Sari
Toimistosihteeri/varhaiskasvatus Kämäräinen Leena
Varhaiskasvatuksen johtaja Peltola Eeva

040-8387 967
040-5272 114
040-5766 484
040-5338 547
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