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Varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa:

Esiopetusta koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2015. Lain mukaan
lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan
toimintaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella ja lapsella, joka aloittaa
perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus
esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada
esiopetusta sinä vuonna, kun lapsi täyttää viisi vuotta.
Esiopetuksen opetussuunnitelman uudet perusteet julkaistiin
22.12.2014. Perusteiden mukainen kunnallinen esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016.
Ylöjärvellä esiopetuksen järjestämisestä vastaa varhaiskasvatus.
Säädösten mukaan esiopetus kestää yleensä yhden vuoden ja sitä
tulee antaa vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Päivän pituus voi
olla maksimissaan viisi tuntia. Päivittäinen esiopetusaika on neljä
tuntia. Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen
lukuvuotta. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 14.8.2017 ja päättyy
31.5.2018. Muutoin noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja.
Varhaiskasvatuslain 11 b §:n mukaan lapsella ei ole oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen
varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatusta on kuitenkin järjestettävä
osa-aikaisesti, mikäli lapsella on oikeus 11 a §:n 1 momentissa
säädettyä laajempaan varhaiskasvatukseen.
Esiopetus on maksutonta, esiopetuksen jälkeisestä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu. Esiopetuksen opetusryhmän
muodostaminen toteutetaan perusopetusasetuksen 2 § mukaan
ts.opetusta annetaan yhdelle ikäluokalle. Esiopetuksen ryhmäkoko
on opetushallituksen suosituksen mukaan enintään 13 lasta tai jos
ryhmässä työskentelee opettajan lisäksi toinen aikuinen ryhmäkoko
voi olla 20 lasta. Ylöjärvellä on noudatettu ao. suositusta.
Ryhmäkokoa alentavana on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat
lapset samoin periaattein kuin varhaiskasvatuksessa. Ryhmän vähimmäiskokona on pidetty 10 lasta.

Lukuvuonna 2017-2018 esiopetuksen järjestämispaikat ovat:
Asuntilan päiväkoti, Kangasniemen päiväkoti, Koulukallion päiväkoti,
Kyläsepän päiväkoti, Metsäkylän päiväkoti (mahdollisesti koulu),
Mikkolan päiväkoti, Mutalan päiväkoti, Onnimannin päiväkoti,
Keihäslahden esiopetus, Rinteen päiväkoti, Takamaan päiväkoti,
Tähkätaskun päiväkoti, Vahannan päiväkoti, Veittijärven päiväkoti,
Viljakkalan koulu ja Vuorentaustan päiväkoti. Ympärivuorokautista
hoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Rinteen vuoropäiväkodissa.
Englanninkielisen esiopetuksen kilpailutus toteutettiin syksyllä 2016.
Englanninkielistä esiopetusta tarjoavat Sunshine Early Learning
Center Oy ja International Early Education Center Oy.
Englanninkielisen esiopetusryhmän vähimmäiskoko on 8 lasta.
Lisätiedot

Marjo Vesa, p. 050 596 9081, marjo.vesa@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esiopetuksen järjestämisen
lukuvuonna 2017-2018 selosteosan mukaisesti.
Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
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