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HYVÄT TULEVIEN ESIOPPILAIDEN VANHEMMAT
Lukuvuoden 2019-2020 toimintaan ilmoitetaan kaikki vuonna 2013 syntyneet lapset.
Esiopetus alkaa tiistaina 13.8.2019.
Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Lapsen huoltaja vastaa siitä, että lapsi osallistuu
esiopetukseen.
Esiopetusta annetaan koulupäivinä osassa kunnallisista päiväkodeista, alakouluista, yksityisistä
päiväkodeista sekä Itä-Suomen koulussa ja Joensuun Steinerkoulussa. Steinerkoulun esiopetus
järjestetään Steinerpäiväkodin tiloissa. Viikoittain esiopetusta annetaan keskimäärin 19 tuntia ja
päivittäin keskimäärin neljä oppituntia. Lapsella ei ole oikeutta subjektiiviseen varhaiskasvatukseen
kun lapsi osallistuu esiopetukseen.
Päätökset esiopetuspaikoista lähtevät tiedoksi huoltajille 29.3.2019 päivähoidon Daisyjärjestelmän kautta.
Information about pre-school and an application forms in Finnish, English, Russian and Arabic can be
found on the website www.joensuu.fi/lomakkeet3.
ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN
Hakuaika esiopetukseen on 2.1.-18.1.2019.
Tee hakemus osoitteessa http://www.joenmuksut.fi/ kohdasta hakemukset ja ilmoitukset (vihreä
laatikko). Hakemuksessa on lista mahdollisista esiopetuspaikoista. Esiopetuksen järjestäjä päättää,
missä yksiköissä on tarkoituksenmukaista järjestää esiopetusta.
Daisyn päivittäistä asiointia käytetään myöhemmin tiedon välittämiseen kodin ja
varhaiskasvatuksen esiopetuksen välillä. Koulujen esiopetuksessa ja siirryttäessä peruskouluun
käytetään Wilma- järjestelmää. Koulut toimittavat esioppilailleen Wilmaan kirjautumisohjeet.
Mikäli Daisyn käyttö ei ole mahdollista, tulee hakeminen tehdä paperilomakkeella. Lomakkeen voi
tulostaa internetsivuiltamme www.joensuu.fi/lomakkeet3 tai pyytää päiväkodeilta tai
palveluohjauksesta Muuntamontie 6. Paperiset lomakkeet tulee palauttaa tai niiden tulee olla
leimattu postissa perjantaihin 18.1. mennessä. Tämän jälkeen tulleet lomakkeet käsitellään
erikseen. Päätös esiopetuspaikasta lähetetään postitse.
ESIOPETUSPAIKKOJEN JÄRJESTÄMINEN
Kaupunki päättää esiopetuksen järjestämispaikoista hakuajan päätyttyä.
Esiopetuspaikkapäätöksissä noudatetaan pääsääntöisesti lähikouluperiaatetta. Lapsen ensisijainen
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esiopetuspaikka määräytyy osoitteen mukaisesti lähikoulualueelta tai alle 3 km säteellä kodista
esiopetusta antavaan kouluun tai päiväkotiin.
Voitte tarkistaa oman lähikoulualueenne https://kartta.jns.fi/ims osoitteesta Joensuun kaupungin
www-sivuilta. Lähikoulualueella voi olla useita esiopetusta järjestäviä paikkoja.
Jos haluatte hakea sähköisessä haussa suoraan lähikoulualueenne ulkopuolelle, hakemuksenne
katsotaan pääsääntöisesti toissijaiseksi hauksi. Poikkeuksina käytännössä ovat esim. alueet, joissa
ei ole omaa esiopetusta. Toissijaiseen esiopetuspaikkaan ei ole mahdollista saada maksutonta
koulukuljetusta. Jos lapsenne ei saa suoraan hakemaansa toissijaista esiopetuspaikkaa, hänet
sijoitetaan johonkin oman lähikoulualueen esiopetuspaikkaan tai alle 3 km säteelle kotoa.
Jos haluatte vaihtaa esiopetuspaikkaa esiopetuspäätöksen saatuanne, teillä on mahdollisuus hakea
toissijaista esiopetuspaikkaa. Toissijaisesta esiopetuspaikasta pitää tehdä erillinen
vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla tai postissa suoraan yksikköön, josta paikkaa haetaan to
18.4. mennessä. Päätökset toissijaisesta esiopetuspaikasta lähetetään huoltajille 26.4.mennessä..
TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS
Jos lapsenne tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta, varhaiskasvatuspaikkaa haetaan samalla
lomakkeella kuin haetaan päiväkodin esiopetukseen. Ilmoittakaa hakemuksessa tuntiporras, jonka
lapsi tarvitsee esiopetuksen (19h/vko) lisäksi.
Jos olette hakeneet koulun esiopetusryhmään ja tarvitsette täydentävää varhaiskasvatusta,
täyttäkää Daisyssa erillinen varhaiskasvatushakemus (Eno-Uimaharju- alue).
Esiopetuksen katsotaan vastaavan 20 h varhaiskasvatusta. 20 tuntia laajempaan
varhaiskasvatukseen ovat oikeutettuja lapset, joiden molemmat huoltajat ovat työssä tai
opiskelevat. Lapsen tuen tarpeen tai perhetilanteen perusteella perhe voi hakea laajempaa
varhaiskasvatusoikeutta vaikka vanhemmat olisivat kotona. Päätöksen varhaiskasvatusoikeudesta
tekee esiopetuspaikan johtaja.
LISÄTIETOJA
Yleisiin esiopetuksen järjestämistä koskeviin kysymyksiin vastaa Reetta Karjalainen p. 050 352
3472. Tietoa koulukuljetuksista esiopetukseen osoitteesta http://www.joensuu.fi/koulukuljetukset.
Lisätietoja esiopetuspaikan määräytymisestä löydätte internetsivuiltamme osoitteesta
www.joensuu.fi/lomakkeet3 "Oppilaaksioton perusteet."

