TERVETULOA ESIOPETUKSEEN ASKOLASSA
Esiopetusta tarjotaan neljä tuntia päivässä peruskoulujen toiminta-aikoina vähintään 700
tuntia vuodessa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta,
mutta samalla silta koulumaailmaan. Askolan esiopetusryhmät toimivat Päiväkoti Karpalossa
Kirkonkylässä, Päiväkoti Sateenkaaressa Monninkylässä ja päiväkoti Tammenterhossa,
Tiiläässä. Esiopetusaika on pääsääntöisesti klo 9 ja 13 välillä. Ensimmäinen esiopetuspäivä
11.8.2021 alkaa klo 9.15.
Esiopetuksen tavoitteena on tukea lapsen omaa kehitystä leikin, kokemisen ja kokeilun kautta
siten, että hän hallitsee ryhmässä toimimisen taidon ja että hänessä herää uteliaisuus sekä
innostus oppimista kohtaan. Esiopetuksessa toimintaa ohjaavat sisältöalueet:
¤ Ilmaisun monet muodot

¤ Kielen rikas maailma

¤ Minä ja meidän yhteisömme

¤ Matemaattinen ajattelu ja luonnon tuntemus

¤ Terveys, fyysinen ja motorinen kehitys
Esiopetuksessa leikki on keskeisessä asemassa ja tärkein työtapa. Lapsi oppii leikin kautta
luontevasti ja aktiivisesti.
Esiopetuksessa pyrimme avoimeen yhteistyöhön lasten huoltajien kanssa tukemalla kotien
kasvatustehtävää. Esiopetus on osa elinikäistä oppimista. Esiopetus perustuu opetushallituksen
laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin (2014), joiden pohjalta on laadittu Askolan kunnan
esiopetussuunnitelma (2015).
Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä voidaan hakea myös esiopetuksen lisänä
tarvittavaa kunnallista varhaiskasvatusta. Lapsella on varhaiskasvatusoikeus, kunnes lapsi
aloittaa koulun. Päätös tulee Daisyyn.
Koulukuljetusetuutta haetaan esiopetuksen koulukuljetushakemuksella. Lomake ja lisätietoa
asiasta on Askolan kunnan verkkosivuilla (opetus ja päivähoito). Hakemuksia otetaan vielä
vastaan esiopetukseen tutustumispäivänä 27.4.2021 (jos tilaisuus voidaan järjestää).
Kuljetuksista lisätietoja antaa toimialasihteeri Leena Lehtimäki puh. 0405321715,
leena.lehtimaki@askola.fi
Esiopetukseen tutustumispäivä eli nokannäyttöpäivä on tiistaina 27.4.2021 klo 9.00–10.00
kaikissa esiopetusyksiköissä (koronavaraus, tiedote tulee Daisyn ilmoitustaululle 22.4.2021).
Tutustumisen yhteydessä pieni info vanhemmille ja mahdollisuus esittää kysymyksiä
toiminnasta.
Esiopetuksen toiminta-ajat 2021–2022:
Syyslukukausi 11.8. – 21.12.2021.
Kevätlukukausi 10.1. – 25.5.2022
Lomat:

Syysloma 18.–22.10.2021 (vko 42)
Talviloma 21.–25.2.2022 (vko 8)

Yhteystiedot:
Tammenterhon eskarit, Tikankolo
Juornaankyläntie 59
07580 Askola
puh 040 837 6769
eskarit.tiilaa@eduaskola.fi

Karpalon eskarit, Tuulenpesä
Askolantie 26
07500 Askola
puh 040 755 2905
eskarit.kirkonkyla@eduaskola.fi

Sateenkaaren eskarit, Linnunrata
Koulutie 1
07230 Askola
puh 040 710 9116
eskarit.monninkyla@eduaskola.fi

Varhaiskasvatusjohtaja
Jonna Soininen
puh 0400 347 754
jonna.soininen@askola.fi

