SUONENJOEN KAUPUNKI
Koulutuslautakunta
Osoitteen mukainen esiopetuspaikka:

ILMOITUS ESIOPETUKSEEN
TULEVASTA OPPILAASTA
Iisveden pk

Kopolan pk

Metsolan pk

Lempyyn koulu

Osoitteen mukainen esiopetus ei välttämättä ole sama, jonka opetuksen järjestäjä määrittää lopulliseksi
esiopetuksen järjestämispaikaksi!
Huoltajan toivoma esiopetuspaikka:

Iisveden pk

Kopolan pk

Metsolan pk

Lempyyn koulu

(rastita yksi tai useampi vaihtoehto)

Oppilaan täydellinen nimi (puhuttelunimi alleviivattava)

Henkilötunnus

Kotiosoite

Puhelin kotiin

Sukupuoli

Uskontokunta

Äidinkieli

poika
tyttö
ev.lut.
ortodoksi
Äidin nimi ja osoite(puhuttelunimi alleviivattava)

muu usk.

ei kuulu usk. kuntiin
Matkapuhelin

Puhelin työhön

Isän nimi ja osoite (puhuttelunimi alleviivattava)

Muut huoltajat, nimet ja osoitteet (puhuttelunimi alleviivattava)

Oppilaan sisarukset
Nimi

Syntymävuosi

Koulu jota käy

Oppilaan terveydentila tai muuta huomioitavaa
(sairaus, allergiat, ym. seikat, jotka vaativat erikoistoimenpiteitä esim. ruokailussa tai muussa toiminnassa, perustelut muun
kuin osoitteen mukaisen esiopetuspaikan valinnalle ym.)

Lapsen hoito viimeisen vuoden aikana ennen esikoulun aloittamista
perhepäivähoito, päiväkoti tai vastaava. Missä? : _____________________________

kotihoito

muu hoito kodin ulkopuolella Missä? : _____________________________
Tiedot kuljetusta varten.
Oikeus esiopetuksen kuljetukseen on mahdollista pääsääntöisesti vain seuraavin perustein:
- lapsi sijoittuu opetuksen järjestäjän osoittamaan esiopetuspaikkaan
- lapsella ei ole päivähoitotarvetta
- matka suorinta reittiä kotoa esiopetuspaikkaan on yli 3 km (Omavastuurajat: linja-autoreitille 3 km, taksireitille 2 km)
Olemme täyttäneet erillisen kuljetushakemuksen, joka on tässä liitteenä

Emme täytä erillistä kuljetushakemusta

Kuljetustarve ei ole vielä selvillä. Toimitamme kuljetushakemuksen viimeistään ___.___.20___
Päiväys

Huoltajan allekirjoitus

Huoltaja täyttää lomakkeen ja palauttaa sen päivähoitotoimistoon (Sairaalapolku 3) tai annettujen ohjeiden
mukaisesti. Esiopetuksen henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.
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SUONENJOEN KAUPUNKI
Koulutuslautakunta

ILMOITUS ESIOPETUKSEEN
TULEVASTA OPPILAASTA

OHJEET ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMISEKSI JA
ESIOPETUKSTA TÄYDENTÄVÄÄN PÄIVÄHOITOON HAKEMISEKSI
Esiopetusta ja sitä täydentävää päivähoitoa järjestetään lukuvuonna 2015-16
seuraavissa toimipisteissä:
-

Iisveden päiväkoti, Tapiolantie 1, jossa esiopetusikäisellä mahdollisuus hakea
iltapäivän hoitotarpeen osalta päiväkotihoitoon tai koulun kerhotoiminnan yhteydessä
järjestettävään avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan.
Kopolan päiväkoti, Jalkalantie 6, johon sijoittuvat kaikki esiopetuksen lisäksi
vanhempien työn vuoksi vuorohoitoa tarvitsevat lapset.
Metsolan päiväkoti, Metsolantie 14

Koulun yhteydessä järjestettävä esiopetus:
- Lempyyn koulu (opetus tapahtuu yhdysluokassa), jossa mahdollisuus hakea alueella
tarjottavaan perhepäivähoitoon tai koulun kerhotoiminnan yhteydessä järjestettävään
avoimeen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan.
Lukuvuonna 2015-16 varhaiskasvatuksen ja Lempyyn ESIOPETUS ALKAA 12.8.2015 JA
PÄÄTTYY 27.5.2016. Lisäksi esiopetuksessa on 8 yksikkökohtaisesti em. ajalle sovittavaa
vapaapäivää perusopetuksen hyväksyttyjen työ- ja loma-aikojen lisäksi. Esiopetusta annetaan
4 tuntia päivässä (n. klo 8-12).
PALAUTUS:
Kaikki täytetyt lomakkeet (ilmoittautuminen esiopetukseen ja tarvittaessa päivähoito/kerhotoimintaa koskeva hakemus sekä mahdollinen kuljetushakemus) tulee palauttaa
keskitetysti oheisella palautuskuorella Suonenjoen kaupungin päivähoitotoimistoon 20.2.2015
mennessä. Kaikkien päivähoitopalvelua tarvitsevien on täytettävä uusi hakemus!
LISÄTIETOJA:
-

varhaiskasvatuksen esiopetuksen järjestämisestä varhaiskasvatusjohtaja Jaakko Roitto
p. 044 758 1404 (jaakko.roitto@suonenjoki.fi)
Lempyyn koulun esiopetuksen järjestämisestä luokanopettaja-koulunjohtaja Ville-Pekka
Nenonen p. 044 758 1424, (ville-pekka.nenonen@suonenjoki.fi)
Iisveden ja Lempyyn koululla järjestettävästä kerhotoiminnasta vapaa-ajanohjaaja
Niina Miilunpohja p. 0400 393 737, (niina.miilunpohja@suonenjoki.fi)

ESIOPETUS VELVOITTAVAKSI 1.8.2015 ALKAEN:
Esiopetukseen osallistuminen
Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet
saavuttavaan toimintaan.
Oppilaan velvollisuudet
Oppilaan tulee osallistua laissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä
tilapäisesti myönnetty vapautusta.
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