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ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Kaikki kuluvana vuonna 6 vuotta täyttävät (2013 syntyneet) lapset ilmoitetaan oman kotiosoitteen
mukaisen oppilasalueen esiopetusyksikköön ajalla 28.1. - 15.2.2019. Esiopetukseen ilmoittaudutaan
sähköisesti Wilma-ohjelman kautta (ohjeet ohessa). Ilmoittautumisen voi tehdä myös puhelimitse tai
henkilökohtaisesti koulusihteereille:




Kirkkoketo, Sänkikangas, Tolpanniemi – puh. 040 860 8691
Nilonkangas, Noukavaara, Mäkelä, Törmänen – puh. 040 860 8672
Ruka, Käylä, Määttälä, Nissinvaara – puh. 040 860 8682

Esiopetus on velvoittavaa ja maksutonta. Sitä annetaan pääsääntöisesti koulupäivinä keskimäärin 19
tuntia viikossa. Kuusamon kaupungissa järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2019-2020 taajaman
esiopetuspäiväkodeissa Kirkkokedolla, Nilonkankaalla ja Tolpanniemessä sekä sivukylillä alakoulujen
yhteydessä joko erillisissä esiopetusryhmissä tai 1.–2.-luokkien kanssa yhdysluokkaopetuksena. Kaikilla
sivukylien kouluilla ei järjestetä esiopetusta: oppilasalueita yhdistellään tarpeen mukaan. Nissinvaaran,
Noukavaaran ja Sänkikankaan osalta esiopetuksen järjestämispaikka ratkaistaan ilmoittautumisen
jälkeen. Myös Tolpanniemen osalta joudutaan tarkastelemaan kokonaisuutta ilmoittautumisen jälkeen.
Mahdolliset kouluverkkomuutokset voivat osaltaan vaikuttaa esiopetuksen järjestämiseen.
Esiopetuspäiväkodeissa tarjotaan esiopetuksen lisäksi päivähoitoa huoltajien työn tai opiskelun
perusteella. Myös sivukylien kouluilla voi olla aamu- ja/tai iltapäivähoitoa yhteistyössä koululaisten
AP/IP-toiminnan kanssa. Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu-/iltapäivähoitoa, on
erittäin tärkeää kirjata Wilma-ohjelmaan päivähoidontarve. Varsinainen päivähoitoon hakeminen
tehdään myöhemmin keväällä esiopetuksen esitietolomakkeella.
Jos lapsi tarvitsee esiopetusvuoden aikana vuoropäivähoitoa, olethan yhteydessä esiopetukseen,
yhteystiedot alla (vuorohoidon tarve voi vaikuttaa esiopetuspaikan määräytymiseen). Esikoululaisten
vuorohoito järjestetään Maaseläntien vuorokodilla.
Isojen esiopetusyksiköiden (Nilonkangas ja Kirkkoketo) ryhmäjaot tehdään tiettyjen periaatteiden
mukaisesti (mm. säädökset ja määräykset ryhmien muodostamisesta, oppilasalueet, päivähoidontarve,
tuen tarpeet ja varhaiskasvatuksen huomiot). Näin ollen ns. kaveritoiveita ei pystytä huomioimaan. Jos
teillä on lapsenne näkökulmasta erityistä huomioitavaa ryhmäjakoihin liittyen, kannattaa ottaa yhteyttä
esiopetukseen.
Mikäli toivotte lapsenne menevän johonkin muuhun kuin oman oppilasalueen esiopetusyksikköön,
on vaihtoa anottava kirjallisesti erillisellä lomakkeella 15.2.2019 mennessä (lomake löytyy kaupungin
internet-sivuilta: esiopetus tai kaupungintalolta: varhaiskasvatuspalvelut). Lomake palautetaan
esiopetusyksikköön tai kaupungintalolle (kuoreen merkintä: esiopetus / Susanna Pesonen). Lapsi on
ilmoitettava esiopetukseen, vaikka anookin vaihtoa toiseen yksikköön.
Esiopetuspaikat vahvistetaan huhtikuun loppuun mennessä ja samalla huoltajille toimitetaan
esiopetuksen esitietolomakkeet.
Lisätietoa oppilasalueista: sivistystoimisto puh. 040 860 8659
Muut tiedustelut esiopetukseen liittyen: Susanna Pesonen puh. 040 849 1564
susanna.pesonen@kuusamo.fi
Varhaiskasvatuksen aluejohtaja / esiopetus
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