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ILMOITTAUTUMINEN MAKSUTTOMAAN ESIOPETUKSEEN 2022-2023
Tällä lomakkeella ilmoitetaan lapsi maksuttomaan esiopetukseen. Palauta lomake 31.1.2022 klo 15.00 mennessä Sampolan asiointipisteeseen, osoitteeseen Kultasepänkatu 7 tai postitse Kasvatuksen ja opetuksen toimiala / Esiopetukseen ilmoittautuminen, PL 123, 04201 Kerava. Muutoksista on ilmoitettava mahdollisimman pian lähimpään päiväkotiin. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Lomakkeita ja lisätietoja saa päiväkotien johtajilta. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan erikseen Hakuhelmessä tai paperisella lomakkeella (lomakkeen saa päiväkodista tai Sampolan palvelukeskuksesta os. Kultasepänkatu 7), ellei lapsella
ole voimassa olevaa varhaiskasvatuspäätöstä. Jos lapsi jos on jo päiväkodissa ja varhaiskasvatuksen tarve jatkuu ei täydentävään varhaiskasvatukseen tarvitse
hakea ollenkaan.
Lapsen nimi (alleviivaa kutsumanimi)

Henkilötunnus

Lapsen väestörekisteriin merkitty osoite
LAPSEN
TIEDOT

Turvakielto voimassa väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 4. luvun
mukaan.

Kotikunta

Perheemme muuttaa ennen
esiopetuksen alkua

Uusi osoite on voimassa

Kansalaisuus:

Äidinkieli:

tyttö
poika
muu

Uusi osoite

......../........20....... lähtien

Lapsen nykyinen varhaiskasvatuspaikka
ILMOITAN LAPSENI MAKSUTTOMAAN ESIOPETUKSEEN (4H/PV)
Ilmoitan lapseni ruotsinkieliseen esiopetukseen

Yksityiseen esiopetukseen hakeminen

Ilmoitan lapseni Kota-luontoesiopetukseen
ILMOITTAUTUMINEN
ESIOPETUKSEEN
JA
TÄYDENTÄVÄN
VARHAISKASVATUKSEN TARVE

Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakiessa esiopetusta
järjestävän päiväkodin nimi

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
Lapsi on nyt varhaiskasvatuksessa ja tarvitsee edelleen esiopetuksen
lisäksi esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.
Lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa, ja esiopetuksen lisäksi haen hänelle
esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta Hakuhelmen kautta erillisellä hakemuksella
Lapsi ei tarvitse esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.
Lapsi tarvitsee vuorohoitoa (vuorohoito on poikkeavalla ajalla kello
18–06 tapahtuvaa varhaiskasvatusta)

___________________________________
Täydentävää varhaiskasvatusta haetaan suoraan yksityisestä päiväkodista.
Lapseni aloittaa esiopetuksen muussa kunnassa kuin Keravalla, kunta
____________________________________
Jos esiopetukseen haetaan toiseen kuntaan kuin Kerava, ei
täydentävää varhaiskasvatusta koskevia tietoja tarvitse
täyttää.

Lapselle on tehty erityisen tuen päätös ja HOJKS
ERITYINEN TUKI/
MUU
OPPILASHUOLLOLLINEN SYY

Lapsen tutkimukset esiopetuksen tuen järjestämisestä ovat kesken
Terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy
Ei mikään yllä mainituista
Huoltajan nimi

Lapsen isä
Lapsen äiti

______________________________________________________

muu virallinen huoltaja
Puhelin koti

Puhelin työ

HUOLTAJIEN
TIEDOT

Osoite

Sähköposti

vain viralliset
huoltajat

Huoltajan nimi

Lapsen isä
Lapsen äiti

_____________________________________________________

muu virallinen huoltaja
Puhelin koti

Puhelin työ

Osoite

Sähköposti

jatkuu->
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SÄHKÖINEN
TIEDOKSIANTO

HUOLTAJAN
ALLEKIRJOITUS JA
PÄIVÄYS

Haluan päätöksen tiedoksi vain sähköisesti Wilma-järjestelmässä.
Haluan päätöksen kotiin postitettuna.
Päiväys

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennös

Keravan kaupungin esiopetuksessa noudatetaan tärkeysjärjestyksessä seuraavia esiopetusoppilaaksi ottamisen perusteita, joiden mukaan lapselle
osoitetaan esiopetuspaikka. Esiopetuspaikaksi voidaan osoittaa muukin kuin lapsen asuinpaikkaa fyysisesti lähinnä oleva esiopetuspaikka.
Ensisijaisen suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteet
Lapsen esiopetuspaikka kunnallisiin päiväkoteihin osoitetaan seuraavien, tärkeysjärjestyksessä olevien esiopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteiden mukaisesti.
1. Lausuntoon perustuva tuen tarve
Lapsella on terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy, jonka perusteella hänelle osoitetaan esiopetuspaikka yksilöllisen arvioinnin
perusteella. Huoltajan tulee toimittaa esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä lääkärin lausunto, jos hakemuksen perusteena on terveydentilaan liittyvä syy, tai muu asiantuntijalausunto, jos kyseessä on muu oppilashuollollinen syy. Esiopetuksen järjestäjä arvioi lapsen tilanteen asiantuntijalausuntojen perusteella ja osoittaa lapselle hänen tilanteensa huomioiden tarkoituksenmukaisimman esiopetuspaikan.
2. Esiopetuspaikan matkan pituus
Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle päiväkodista tai koulusta, johon lapsella on mahdollisimman lyhyt ja turvallinen matka. Esiopetuspaikka voidaan osoittaa muustakin kuin lapsen asuinpaikkaa fyysisesti lähinnä olevasta päiväkodista tai koulusta. Matka esiopetukseen mitataan Reitti-Gis ohjelmaa käyttäen.
3. Yhtenäinen opinpolku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen
Lapsi on ollut kyseisessä esiopetusta antavassa päiväkodissa varhaiskasvatuksessa.

ESIOPETUKSEEN
OTTAMISEN
PERUSTEET

Yksityisen esiopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteet
Lapsen esiopetuspaikka yksityisiin päiväkoteihin osoitetaan seuraavien, tärkeysjärjestyksessä olevien esiopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteiden mukaisesti.
1. Yhtenäinen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen
Yksityisen päiväkodin esiopetukseen valitaan ne lapset, jotka ovat olleet esiopetusta antavassa yksityisessä päiväkodissa esiopetusvuotta edeltävänä vuotena varhaiskasvatuksessa. Jos kyseisiä hakijoita on enemmän kuin paikkoja, esiopetuspaikat arvotaan näiden hakijoiden kesken.
2. Sisarusperuste
Huoltajan niin toivoessa, esiopetuspaikkaa yksityiseen päiväkotiin määrättäessä otetaan huomioon, jos esioppilaan nuorempi sisarus on kyseisessä
päiväkodissa yhtaikaa varhaiskasvatuksessa hakijan ollessa kyseisessä päiväkodissa esiopetuksessa.
3. Arvonta
Mikäli esiopetuspaikkoja yksityisissä päiväkodeissa on jäljellä ja hakijoita on vielä sijoittamatta kohtien 1 - 2 perusteiden mukaisen sijoittelun jälkeen enemmän kuin mitä paikkoja on vapaana, esiopetukseen hakevat lapset otetaan jäljellä oleville paikoille arvontajärjestyksessä.
Toissijaisen suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteet
Mikäli lapsen saama päätös ensisijaisesta esiopetuspaikasta ei tyydytä huoltajaa, on hänellä mahdollisuus hakea esiopetuspaikkaa muusta, kuin
hänelle osoitetusta esiopetuspaikasta toissijaisin perustein. Toissijaista esiopetuspaikkaa hakevat valitaan ensisijaisessa haussa vapaaksi jääneille
esiopetuspaikoille seuraavien tässä esitetyssä tärkeysjärjestyksessä olevien perusteiden mukaisesti:
1. Esiopetusikäinen asuu Keravalla
2. Esiopetuspaikan matkan pituus
Matka mitataan Reitti-Gis-ohjelmalla.
3. Sisaruusperuste
Sisaruusperustetta sovelletaan huoltajan niin toivoessa. Esiopetuspaikkaa määrättäessä otetaan huomioon, jos lapsen nuorempi sisarus on sijoitettu esiopetusta antavaan ko. päiväkotiin tai lapsen vanhempi sisarus on alkuopetuksessa koulussa, jonka yhteydessä ko. esiopetusryhmä on.
4. Arvonta
Mikäli esiopetuspaikkoja on jäljellä ja hakijoita on vielä sijoittamatta kohtien 1 – 3 perusteiden mukaisen sijoittelun jälkeen enemmän kuin mitä
paikkoja on vapaana, esiopetukseen hakevat lapset otetaan jäljellä oleville paikoille arvontajärjestyksessä

Palauta tämä lomake Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteeseen 31.1.2022 mennessä.
TAI POSTITSE:
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