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SASTAMALAN KAUPUNKI - ESIOPETUS 2021−2022
Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 11.8.2021−4.6.2022
Tietoja esiopetuksesta
Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Sastamalan varhaiskasvatus järjestää esiopetusta vuonna 2021-2022 kouluilla ja päiväkodissa (vuorohoitoa tarvitsevat). Esiopetusta annetaan noin 700 tuntia vuodessa, 20 tuntia viikossa. Kaikissa esiopetusyksiköissä tarjotaan lämmin ateria.
Kuljetukset
Sastamalan kaupungissa maksuton koulukuljetus järjestetään esiopetukseen osallistuville, joiden matka
kotoa kaupungin osoittamaan esiopetusta antavaan yksikköön on yli 3 kilometriä. Koulukuljetuksen järjestämistä ohjaa Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet, jonka lautakunta on hyväksynyt.
Kuljetukset järjestetään vain kouluilla oleviin esiopetusryhmiin, silloin kun lapsi tulee aamulla suoraan
esiopetukseen tai iltapäivällä, kun hän lähtee kotiin välittömästi esiopetuksen päätyttyä. Kuljetusta ei
järjestetä osapäivähoitoon tultaessa aamulla ennen esiopetuksen alkamista eikä osapäivähoidosta kotiin
lähdettäessä. Hoitoon kuljetuksista huoltaja vastaa itse. Mikäli lapselle halutaan jokin muu kuin kaupungin osoittama esiopetusyksikkö, vanhemmat järjestävät kuljetuksen itse.

Esiopetusyksiköt 11.8.2021− 4.6.2022
Keskustan alue: Muistolan koulu, Muistolan koulu – metsäeskari, Ojansuun päiväkoti (vain vuorohoidon
tarvitsijat), Stormin koulu, Vareliuksen koulu, Vareliuksen koulu – metsäeskari
Läntinen alue: Kiikan koulu, Pehulan koulu (Puuhalan nuorisotila) ja Toukolan koulu
Pohjoinen alue: Karkun koulu, Häijään koulu, Mouhijärven yhtenäiskoulu ja Suodenniemen koulu
Esiopetuksen lisäksi järjestettävä varhaiskasvatus kouluilla toimivien ryhmien osalta
Koulujen yhteydessä esiopetuksessa oleville lapsille järjestetään koulupäivinä varhaiskasvatusta aamuisin ja iltapäivisin koululla pääsääntöisesti klo 7−17 (erikseen sovittuna 6.30 alkaen, Vareliuksen koululla
tarvittaessa klo 6-18 ) välisenä aikana (lauantaipäiviä lukuun ottamatta). Häijään koulun esiopetusikäisten vuorohoito järjestetään Häijään päiväkodissa. Koulujen lomien aikana tarvittava varhaiskasvatus järjestetään yhteistyössä muun varhaiskasvatuksen kanssa.
Esiopetuksen lisänä tarvittavan varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi järjestettävästä varhaiskasvatuksesta peritään Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaiset asiakasmaksut. https://www.sastamala.fi/sastamala/liitetiedostot/editori_materiaali//36489.pdf?name=Tiedote_varhaiskasvatuksen_asiakasmaksuista_1.8.2020_alk

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Sähköinen esiopetukseen ilmoittautuminen täytetään osoitteessa www.sastamalankaupunki.fi /kasvatus ja opetus/varhaiskasvatus. Ilmoittautumisen yhteydessä voitte esittää toiveenne esiopetusyksiköstä.
Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevien tulee täyttää erikseen myös sähköinen päivähoitohakemus samassa osoitteessa.
Kuljetustarpeesta tulee laittaa tieto esiopetukseen ilmoittautumislomakkeen lisätiedot - kohtaan.
Esiopetukseen ja osapäivähoitoon ilmoittaudutaan 31.1.2021 mennessä. Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen päällikkö, varhaiskasvatuksen aluejohtajat, päiväkotien johtajat sekä kuljetusten osalta koulutoimiston palvelusihteeri Sisko Alho. Yhteystiedot osoitteessa www.sastamalankaupunki.fi
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