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Liite Esiopetuspaikat 2019-2020

Vaasassa  esiopetus  järjestetään  päiväkodeissa  suomen-  ja  ruotsinkielisenä  siinä
laajuudessa kuin tarve edellyttää. Tämän lisäksi esiopetusta annetaan suomenkielisille
lapsille  kolmessa  ryhmässä  (66  lasta)  ruotsinkielisenä  kielikylpyopetuksena  sekä
yhdessä ryhmässä vieraskielisenä opetuksena sekä kansainvälisen ryhmän opetuksena
(englanti, yht. 27 lasta).

Esiopetukseen tulevien lasten määrä on hieman pienempi seuraavana lukuvuonna kuin
lukuvuonna  2018-2019.  Esiopetukseen  lukuvuonna  2019–2020  tuleva  ikäluokka
(vuonna  2013  syntyneet)  on  kokonaisuudessaan 692 lasta  väestöennustetilanteen
15.11.2018 mukaan. Suomenkielisten lasten osuus ikäluokasta on 529 lasta.

 
Esiopetukseen sovelletaan järjestämispaikasta riippumatta yhtäläisesti perusopetuslakia
ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä hallintolain 6 §:n määräyksiä.
Jotta  em.  säädökset  ja  määräykset  toteutuvat  tasapuolisesti  kaikkien  esiopetukseen
tulevien  lasten  kohdalla,  noudatetaan  esiopetukseen  oppilaaksi  ottamisessa
perusopetuksen  sekä  varhaiskasvatuksen  mukaisia  aluerajoja  ja  kunta  osoittaa
esiopetuspaikan  lapselle  perusopetuslain  6  §:n  mukaisesti  omalta  maantieteelliseltä
suuralueelta. 

Ohessa liitteenä esiopetuksen paikat alueittain lukuvuodelle 2019-2020. 
Esiopetuspaikkojen suunnittelussa otetaan huomioon vuonna 2013 syntyneiden lasten
määrä alueittain, tilanteen 15.11.2018 mukaan. 
Esiopetukseen kaupungin väestötietojen mukaan tulevat oppilaat suuralueittain:

Keskusta alue 115 (sisältää; kielikylpy 44 ja vieraskielinen opetus(eng) 27)
Pohjoinen alue 174
Itäinen alue 191 (sisältää kielikylpy 22)
Vähänkyrön alue 49

Esiopetukseen  ilmoittautuvien  lasten  esiopetukseen  ottamisen  päätöksen  teko
toteutetaan  kaksivaiheisena.  Käytäntö  on  yhteneväinen  perusopetukseen
ilmoittautumisen kanssa.
Esiopetukseen  lukuvuodelle  2019–2020  ilmoittaudutaan  ajalla  17.-31.1.2019.
Ilmoittautumisesta tiedotetaan Vaasan kaupungin internetin varhaiskasvatuksen sivuilla
sekä paikallisessa lehdistössä. 
Lapset  ilmoitetaan  esiopetukseen  omalle  maantieteelliselle  alueelle,  jolla  lapsi  asuu
esiopetuksen alkaessa.  Kunta  osoittaa  esiopetuspaikan lapselle  perusopetuslain  6 §:n
mukaisesti pääsääntöisesti omalta maantieteelliseltä suuralueelta. Esiopetusta annetaan
4  h/pv.  Esiopetusta  järjestettäessä  otetaan  huomioon,  että  opetukseen  osallistuvilla
lapsilla  on  mahdollisuus  käyttää  täydentäviä  varhaiskasvatuspalveluita.  Esiopetuksen
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lisäksi  tarvittavasta  varhaiskasvatuksesta  peritään  lain  (laki  varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista 1503/2016) mukainen asiakasmaksu.

Huhtikuussa  2019  postitetaan  huoltajille  esiopetukseen  ottamisesta  päätökset,  joista
selviää  esiopetusoppilaan  sijoituspaikka  esiopetukseen.  Toukokuussa  toteutetaan
toissijainen esiopetuspaikan haku. Vapaiksi jääneistä mahdollisista paikoista tiedotetaan
Vaasan  kaupungin  varhaiskasvatuksen  internetsivulla  (esiopetus).  Huoltajat  voivat
ilmoittaa lapsensa yhden esiopetusryhmän listalle.  Mikäli  toissijaisen esiopetuspaikan
hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, valinta suoritetaan arpomalla. Päätökset
toissijaisesta esiopetuspaikasta ilmoitetaan huoltajille kesäkuun alussa 2019.

Varhaiskasvatusjohtaja LG

Jaosto päättää hyväksyä esiopetukseen oppilaaksi ottamisen päätöksenteon linjauksen ja
prosessin edellä esitetyn mukaisesti sekä merkitsee tiedoksi esiopetuspaikat sekä 
esiopetukseen tulevien oppilaiden alueelliset määrät lukuvuodelle 2019-2020.

Päätös Esitys hyväksyttiin.


