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     18.1.2021 

 

 
ILMOITTAUTUMINEN ESIKOULUUN 

 
Esiopetukseen osallistuvat lukuvuonna 2021 – 2022 kaikki kuusivuotiaat lapset (vuonna 
2015 syntyneet). Lisäksi velvoite esiopetukseen on niillä seitsemänvuotiailla, joiden 
koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä viisivuotiailla, joille on tehty 
päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. 
 
Perusopetuslakia on uudistettu siten, että lasten tasa-arvoisten oppimisvalmiuksien 
parantamiseksi peruskouluun siirryttäessä esiopetus on muuttunut velvoittavaksi.  
 
Lukuvuonna 2021–2022 esiopetusta järjestetään Pähkinäpensaan- ja Apilaniityn 
päiväkodissa sekä Kappelimäen koulussa, ehtona että ryhmiin saadaan vähintään 10 
oppilasta.  
Apilaniityn päiväkodin esikouluun sijoitetaan ensisijaisesti vuorohoitoa ja pidennettyä 
aukioloaikaa tarvitsevat lapset.  Mikäli paikkoja jää vapaaksi sijoitetaan Apilaniittyyn 
esikoululaiset jotka ovat jo hoidossa Apilaniityn päiväkodissa ja joilla on pienempiä 
sisaruksia siellä.  
 

Päiväkotien esiopetus on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat esiopetuksen lisäksi 
varhaiskasvatusta ja koulun esiopetus niille, jotka eivät tarvitse täydentävää 
varhaiskasvatusta. Mikäli Kappelimäen kouluun sijoitetaan lapsia, jotka tarvitsevat hoitoa, 
tällöin hoito järjestetään perhepäivähoidossa, jonne esioppilas pystyy itse kävelemään.  

Kouluissa esiopetus järjestetään omassa ryhmässä, mikäli ilmoittautuneita tulee tarpeeksi 
(vähintään 10 lasta). Järjestämispaikat vahvistetaan maaliskuussa, kun ryhmien 
lapsimäärät ovat selvillä. 

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 5.2.- 21.2.2021 sähköisesti Wilma-ohjelman kautta 
kirjeessä liitteenä olevan ohjeen ja kirjautumistunnuksen avulla.  

Ohjelmaan on valmiiksi merkitty ehdotus ensisijaisesta esiopetuspaikasta. Huoltajat 
voivat halutessaan anoa siirtoa toiseen esiopetuspaikkaan täyttämällä kohta kaksi 
perusteluineen. Esiopetukseen osallistuvalle järjestetään kuljetus Wilmassa 
ehdotettuun paikkaan, (mikäli matka kotoa tai lapsen varhaiskasvatuksesta suoraan 
esiopetukseen tai esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen on kolmea kilometriä 
pitempi).  
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Esiopetus noudattaa seuraavia työ- ja loma-aikoja (sivla 19.11.20 §31): 
- syyslukukausi ke 11.8.2021- pe 17.12.2021 
- syysloma ma 11.10- su 17.10.2020 (vko 41) 
- joululoma 18.12.2021- 10.1.2022 
- talviloma vko 8 ma 21.2. - su 27.2.2022 
- esiopetuksen kevätlukukausi päättyy ti 31.5.2022 

 
Esiopetusta järjestetään aamupäivisin viitenä päivänä viikossa. Se on lapselle maksutonta. 
Lapselle tarjotaan lämmin ateria. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta 
peritään tulojen mukainen maksu iltapäivältä ja lomien ajalta.  

Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsenne tarvitsee 
esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä tulee hakea erillisellä hakemuksella 
varhaiskasvatuspaikkahaun yhteydessä 21.2.2021 mennessä. Sähköinen hakemus 
löytyy https://laitila.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin 

 

 

Lisätiedot: 

Varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen, puh. 044 5856 806 

Varhaiskasvatusjohtaja Piipa Nivola, puh. 040 7157 841 

vs. sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä, 0401984154 

 

 

Nestori Mäkelä 
 vs. sivistystoimenjohtaja 

 
 
 
 

LIITE Wilma-tunnukset ja kirjautumisohje 
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