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1 ESIOPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

(esim. esiopetuksen työ- ja loma-ajat, henkilökunta)

Huutijärven Esiopetus noudattaa koulujen työ - ja loma-aikoja.

Syyslukukausi 8.8.-20.12.2019

Syysloma 14.-18.10.2019

Kevätlukukausi 7.1-29.5.2020

Talviloma 24.2-28.2.2020

Vapaapäivä pe 22.05.2020 Huutijärven koulussa ja esiopetuksessa

Kivisten ryhmässä työskentelee 2 Varhaiskasvatuksen opettajaa ja 1 Varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja

Sorasten ryhmässä työskentelee 2 Varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja ja 1 Varhaiskasvatuksen avustaja
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2 ESIOPETUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

2.1 Suunnittelun periaatteet

(esim. suunnitteluajankohdat ja käytännöt)

Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä
varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kanssa. Opettajille on varattu suunnitteluaikaa
5h/viikko. Kaikkien opettajien yhteinen suunnitteluaika on 1-2 kertaa viikossa. Peda-tiimi
kokoontuu yhden kerran kuukaudessa. Lastenhoitajien ja opettajien yhteiset tiimipalaverit
pidetään kerran viikossa. Lastenhoitajat toteuttavat omalta osaltaan yhdessä tehtyä
suunnitelmaa. Yksikön ja alueen pedagogisissa illoissa tehdään myös suunnittelua ja
arviointia. Huoltajat voivat osallistua suunnitteluun antamalla ideoita toimintaan koko
toimintakauden ajan. Ideoita kerätään esim. vanhempainilloissa, lisäksi vanhemmat voivat
antaa ehdotuksia esiopetustoimintaan päivittäisessä vuorovaikutuksessa. Vanhempia
informoidaan tulevan viikon tapahtumista ja toiminnasta sähköpostitse viikkokirjeillä. Tämä
mahdollistaa perheiden paremman osallisuuden toiminnassamme. Lapset kertovat omia
toiveitaan mm. lastenkokouksissa, piireillä ja päivittäisessä kanssakäymisessä.

2.2 Toimintakulttuuri

Noudatamme kaupungin esiopetussuunnitelmaa, johon sisältyy tasa-arvo -ja
yhdenvertaisuussuunnitelma, liikuntasuunnitelma ja kultuuri -ja kansainvälisyyssuunnitelma.

2.3 Ilmiöpohjaisuus ja toiminnallisuus opetuksessa

Esiopetuksen puolella toiminta on ilmiöpohjaista ja toiminnallista. Asioita lähdetään
käsittelemään lasten kiinnostuksen pohjalta tekemisen ja kokemusten kautta.
Perehdymme asioihin kokonaisvaltaisesti, jolloin saman aihepiirin äärellä tutkimme ja
opimme sekä matemaattisia, kielellisiä, luonnontieteellisiä että sosiaalisia ym. taitoja.
Leikillä on tärkeä osa esikoululaisen elämässä. Leikin avulla opitaan esim. vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja. Toteutamme 1-2 ilmiöpohjaista ja pitkäkestoista projektia jokaisella
toimintakaudella, jotka ovat lasten ja aikuisten yhdessä ideoimia. Toiminnallisuus tarkoittaa
yksin tai yhdessä tekemistä, kokeilemista ja tutkimista sekä oman ajattelun tukemista.
Hyödynnämme näissä paljon liikuntaa ja lähiluontoa. Esiopetuksen kasvattajat ohjaavat
lapsia itse pohtimaan ja ymmärtämään syy-seuraussuhteita.

2.4 Retket ja projektit

Syksyisin ja keväisin pyrimme toteuttamaan pitkäkestoisia projekteja. Osa projekteista
toteutuu lasten ideoiden pohjalta. Retkiä teemme lähiympäristöön lähes viikoittain. Lisäksi
retkien kohteena on Kangasalan kaupungin kulttuurikohteita. Keväisin teemme retken
Tampereelle esimerkiksi teatteriin, museoon tai torille ja ruokailemme ravintolassa.
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2.5 Tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen toteutuminen

Esiopetuksessa on käytössä älytaulut ja dokumenttikamerat, joita hyödynnetään
opetuksessa. Lisäksi on käytössä Ipadeja. Lapset harjoittelevat niillä esim: kuvien ja
videoiden ottamista sekä ekapelin avulla kirjaimia ja numeroita. Ryhmät hyödyntävät
myös digikameraa arjen toiminnoissa. Aikuiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan digi-
koulutuksiin. Lisäksi toimintakaudella on käytössä Seikkailujen eskari opetusmateriaali, johon
sisältyy myös digimateriaalia.

2.6 Liikunta toimintakulttuurissa

Liikunnalla on tärkeä osa päivässä. Liikumme päivittäin sekä sisällä että ulkona. Koulun
liikuntasali on viikottain 2 tuntia esiopetuksen käytössä. Liikkumalla opitaan uusia asioita ja
tutustutaan ympäristöön niin sisällä kuin ulkona. Enemmän liikettä, vähemmän istumista!
Esiopetuksessa on oma liikuntavastaava. Kaupungin liikuntasuunnitelmaa sovelletaan
käytännössä esiopetuksen arjessa.

2.7 Kulttuuri - ja kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen

Perheiden erilaisten kulttuurien arvostaminen. Laajempana kokonaisuutena sisällytämme
kansainvälisyyttä moneen eri sisältöalueeseen esim: sadut, liikuntaleikit, luova ilmaisu,
musiikki ja lasten ideoista esiin nousevat kiinnostuksen kohteet.

3 OPPIMISYMPÄRISTÖ

(psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen ympäristö.)

Esiopetuksen käytössä on kolme luokkahuonetta ja kaksi pienryhmätilaa. Koulun liikuntasali
ja musiikkiluokka ovat käytössä kerran viikossa. Tilat tukevat pienryhmissä työskentelyä.
Tieto -ja viestintäteknologiset välineet käytössä päivittäin. Esiopetuksella on oma piha-alue
ulkoiluun ja lisäksi koulun urheilukenttä kesä- ja talviliikuntaan. Ruokailutilana toimii koulun
iso ruokasali.

 Luomme oppimisympäristön turvalliseksi, rohkaisevaksi ja oppimaan innostavaksi.
Hyödynnämme jokaisen lapsen henkilökohtaisia vahvuuksia luodaksemme heille
mahdollisuuden myönteisiin oppimiskokemuksiin. Kannustamme yhdessä tekemiseen.
Iloitsemme yhdessä pienistäkin onnistumisista. Juhlistamme ryhmässä erilaisia saavutettuja
taitoja. Yhteinen oivaltaminen palkitsee ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lapset ja
huoltajat pääsevät vaikuttamaan oppimisympäristön suunnitteluun. Lapset pääsevät
vaikuttamaan myös joidenkin toimintavälineniden hankintaan.
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4 KEHITTÄMISKOHTEET

4.1 Varhaiskasvatuksen kehittämiskohteet

Tieto - ja viestintäteknologia

· ryhmissä käytössä dokumenttikamerat, Ipadit ja digikamera
· hyödynnetään kirjoja  ja lehtiä tiedon hankinnassa
· perusdigitaitojen vahvistaminen (henkilökunnan koulutukset - digilaitteiden käyttöä

yhdessä lasten kanssa)
· harjoitellaan kriittistä ajattelua digiajan informaatio tulvassa
· Digikansio ryhmän aikuisten käytössä

4.2 Esiopetusyksikön omat kehittämiskohteet

Kestävä kehitys

· paperi -ja pahvikeräys laatikot ryhmissä
· ruokahävikin minimointi esim: ruokailussa opetellan arvioimaan annoksen kokoa
· askartelussa käytetään myös kierrätysmateriaaleja

Tutkiva - ja toiminallinen oppiminen

· Lapsilta nousevien kysymysten ja ideoiden eteenpäin vieminen kysymysten ja
pohdiskelun kautta

· niiden laajentaminen toiminnalliseksi tekemiseksi pienryhmissä

Vuorovaikutus ja tunnetaidot

· Vuorovaikutus ja tunnetaitoja harjoitellaan eri menetelmiä hyödyntäen esim:
Askeleittain, Huomaa hyvä yms.

· Sovelletaan tunneharjoituksia monipuolisesti toiminnan sisällöissä esim: musiikki,
liikunta, taideaineet

Liikunta

· kaupungin yhteinen liikuntasuunnitelma käytössä
· arkiliikunta: ulkoilut 2x päivä, liikuntasali käytössä 2h/vko, piententilojen liikunnan

hyödyntäminen päivittäin, liikuntaa sisällytetään eri oppimisen osa-alueisiin
kannustetaan perheitä liikkumaan yhdessä

Vanhempien osallisuus

· vanhempainillat, kyselyt/ gallupit
· vanhemilla mahdollisuus osallistua retkille/ erilaisiin tapahtumiin ja päivittäiseen

toimintaan
· vanhempainyhdistyksen toiminta
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5 TIEDOTTAMINEN

Viikkokirjeet ja tiedotteet menevät sähköisinä huoltajille. Ilmoitustaululla näkyvillä paperiset
versiot. Myös tekstiviestit ja päikky- viestit käytössä. Päivittäisten kuulumisten vaihto tulo - ja
hakutilanteissa.

6 LASTEN JA VANHEMPIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

6.1 Lapsen osallisuus esiopetuksessa

Lasten toiveet ja mielipiteet huomioidaan. Lapset pääsevät vaikuttamaan omalta
osaltaan arjen suunnitteluun ja toteutukseen. Kauden alussa aloitamme osallisuuden
vahvistamisen me- hengen luomisella. Lapsen tulee kokea olevansa merkityksellinen, jonka
mielipide otetaan huomioon. Kerran kuukaudessa pidämme lasten kokoukset.

6.2 Vanhempien osallisuus esiopetuksessa

Kartoitamme toiveita ja odotuksia vanhempainilloissa, sähköisin kyselyin sekä  ”eteis-
gallupeilla”,. Vanhempien vierailut erilaisten teemojen ja retkien muodossa lisäävät
osallisuutta. Huoltajat voivat osallistua Huutijärven koulun vanhempainyhdistyksen
toimintaan. Asiakastyytyväisyyskyselyt ja palautteet toiminnastamme.

6.3 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
- lasten ja vanhempien osallisuus suunnitelman laadinnassa

- laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt

Lapsen esiopetussuunnitelma/ tehostetun tuen/ erityisen tuen oppimissuunnitelma
tehdään huoltajien kanssa yhteistyössä syyskaudella.  Keväällä tehdään koululle
tiedonsiirto-osuus. Lapsi on mukana opetussuunnitelman teossa.

7 YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT
- esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö

- esiopetusverkosto

- yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa

- yhteistyö muiden tahojen kanssa

Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä päivittäin. Ryhmillä on yhteinen viikko-ohjelma.
Leikkitaulun avulla molempien ryhmien lapset tutustuvat ja ryhmäytyvät toistensa kanssa
leikin parissa. Iltapäivisin ryhmät ulkoilevat yhdessä.
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Esiopetusyksikön varhaiskasvatuksen opettajien yhteinen suunnittelupalaveri kerran
viikossa.

Esiopetuksen vastuuopettaja osallistuu päiväkodin viikkopalaveriin. Muistio palaverista
tulee kaikille tiedoksi. Päiväkodissa olevat viisivuotiaat käyvät  tutustumassa ja leikkimässä
esiopetuksen tiloissa ja lisäksi järjestämme yhteisiä liikunta tapahtumia. Varhaiskasvatuksen
ja esiopetuksen henkilöstön yhteiset koulutukset.

Teemme yhteistyötä Huutijärven koulun 1. luokkien kanssa. Kauden aikana on yhteisiä
leikkihetkiä, tapahtumia, retkiä. Toimimme osittain samoissa tiloissa (ruokala, musiikkiluokka,
liikuntasali, piha-alue) joten kanssakäymistä tapahtuu luontevasti päivittäin.

Muita yhteistyötahoja ovat neuvola, perheneuvola, hammashoitola, seurakunta, kirjasto,
Pirkanmaan aluepelastuslaitos.

8 ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ

8.1 Esi- ja alkuopetuksen toiminnan kuvaaminen

- mitä, miten

Syksyllä yhteiset leikkihetket  ja tapahtumat 1. luokkien kanssa. Esiopettajien ja 1. luokkien
opettajien syksyn suunnittelupalaverissa saamme tietoa koulunsa aloittaneista yleisellä
tasolla. Keväisin opettajat ottavat esioppilaat luokkiin tutustumiskäynnille ja oppilaat
tulevat vastavierailulle esiopetukseen. Tiedonsiirtopalaveri tulevista ekaluokkalaisista
loppukeväällä. Kevään vanhempainillassa on koulun erityisopettaja mukana.

8.2 Toimintaan käytettävä tuntimäärä viikoittain

Ei kiinteää tuntimäärää. Toimitaan vuosikelloon perustuvan suunnitelman mukaan.

8.3 Kuvatkaa miten lapsen tuki toteutuu esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä

Koulun erityisopettaja ottaa viikoittain tuen lapsen tekemään harjoituksia luokkaansa.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, koulun erityisopettaja, terveydenhoitaja ovat mukana
kevään tuen palavereissa. Koulun erityisopettajan kanssa tehdään säänöllistä yhteistyötä
kauden aikana.

8.4 Miten esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä suunnitellaan ja arvioidaan?

Esi - ja alkuopetuksen opettajien yhteiset suunnittelu palaverit syyskuussa ja tammikuussa.
Suunnittelun pohjana käytetään Varhaiskasvatuksen opettajan tekemää yhteistyön
vuosikelloa. Huhti- toukokuussa yhteistyön arviontipalaveri.
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9 ARVIOINTI

- esiopetuksen opetussuunnitelman mukaan vuosittain arvioidaan esiopetuksen
toimintakäytännöt, opetus ja kasvatus sekä oppimisympäristö

- arviointiin osallistuvat tahot

- lasten osallisuus arvioinnissa

- vanhempien osallisuus arvioinnissa

- itsearviointi (esim. kontekstianalyysi)

Yksikön toiminnan puolivuotisarviointi tammikuussa 2020 ja toimintavuoden arviointi
keväällä 2020. Viikottaista arviointia tehdään tiimien palavereissa. Arvioinnissa
hyödynnetään lapsilta saatua palautetta piireillä, lastenkokouksissa ja viikottaisissa
gallupeissa. Arviointi pohjautuu lukuvuosi- ja esiopetussuunnitelmaan. Tammikuussa ”ruusut
ja risut”- palautekysely perheille. Keväällä kaupungin tekemä asiakaskysely huoltajille.

10 PEDAGOGINEN TUKI

- kolmiportaisen tuen toteuttaminen, seuranta ja arviointi

- pedagogisen tuen tiimin toiminta (kokoontumiset, jäsenet, prosessi)

Kolmiportainen tuki toteutetaan niile lapsille, joilla siihen on tarvetta. Toteutuksesta,
seurannasta ja arvioinnista vastaa Varhaiskasvatuksen opettajat, Veo ja muut
yhteistyötahot. Oppilaalle tehdään tarvittaessa pedagoginen arvio tai selvitys.
Oppiashuoltoryhmä kokoontuu vähintään 2x vuodessa.
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11   OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Yksikkö/yksiköt, joita suunnitelma koskee
Huutijärven esiopetus

1.
Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut
Huutijärven esiopetuksessa on kaksi ryhmää. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on ryhmien
käytössä. Neuvolan, perheneuvolan, sosiaalitoimen ja koulun psykologin ja  kuraattorin palvelut
ovat käytettävissä. Henkilöstömitoitus on lain ja asetuksen mukainen.

Oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä
palvelujen toteuttamisessa tarvittava monialainen yhteistyö
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jossa mukana päiväkodinjohtaja, koulun rehtori,
erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Oppilashuoltoryhmä
kokoontuu vähintään 2x vuodessa.

Oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittäisiin lapsiin/oppilaisiin, yhteisöön ja
yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan
Työryhmä miettii palaverissa asioita joko yksittäisen oppilaan tai yhteisön näkökulmasta.

2.
Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen
ja sen toimintatavat esiopetusyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi
Oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään 2 krt/vuosi.

Yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano, toimintatavat ja käytännöt
Varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, esiopetuksen
varhaiskasvatuksen opettajat. Tarvittaessa mukaan kutsutaan eri asiantuntijoita.

Yhteistyö yksikön ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa
yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä
Teemme yhteistyötä neuvolan, perheneuvolan. sosiaalitoimen ja koulun kanssa.

Oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä erityisesti
esiopetuksen siirtymävaiheissa (vain esiopetus)
Teemme yhteistyötä niiden varhaiskasvatusyksiköiden kanssa, joista tulee lapsia esiopetukseen.
Keväällä teemme yhteistyötä niiden koulujen kanssa, joihin meiltä siirtyy oppilaita.

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen
suunnittelussa (vain perusopetus)
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Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön
hyvinvoinnin tarkastuksissa (vain perusopetus)

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä
Saamme tarvittaessa koulun terveydenhoitajalta ja neuvolasta ja hammashoitolasta neuvoa ja
apua, esim. hammashetkoset

Järjestyssäännöt
Noudatamme koulun järjestyssääntojä ja varhaiskasvatuksen turvallisuussuunitelman linjaamia
säädöksiä

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
Esiopetuksen puitteissa poissaolot tulevat aina vanhempien ilmoittamina, ei ole ollut mitään
puututtavaa

Tapaturmien ehkäisy sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Turvallisuussuunnitelmassa tästä ohjeet

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön
puuttuminen (vain perusopetus)

Oppilaskuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
Turvallisuussuunnitelmassa on ohjeistus tähän

Suunnitelma lasten/oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Toimintaa ohjaa Kangasalan kaupungin esiopetussuunnitelma. Mini-Verso-koulutus antaa hyvää
pohjaa näiden tilanteiden välttämiseeen ja ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen.

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Koulun ja esiopetuksen turvallisuussuunnitelma ohjeistaa näissä.

3.
Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen/nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja
oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisten tukitoimien toteuttamiseksi
Yksilökohtaisessa oppilashuoltopalaverissa käsitellään vain yhden oppilaan asiaa kerrallaan.
Pedagogisen arvion käsittely: palaverista ilmoitetaan vanhemmille ja heillä on oikeus osallistua
lapsensa asian käsittelyyn. Palaverissa täytetään EO/PO 51 lomake.Tehostetun tai erityisen tuen
palaveri: tähän tarvitaan vanhempien kirjallinen suostumus(suostumus oppilashuoltoa varten).
Useimmiten palaveri on moniammatillinen. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua
tukea varten (EO 13) tai HOIKS(EO 23) ja EO/PO 51 arkistoidaan yhdessä lupalapun kanssa
johtajan toimistoon.

Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa (vain perusopetus)

Lapsen/oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen
esiopetuksessa
Esioppilaalle järjestetään hänen sairauden vaatiman hoidon , erityisruokavalion tai lääkityksen
vaatimat järjestelyt niissä puitteissa kun se yksikössä on mahdollista.



KANGASALAN KAUPUNKI
Sivistyskeskus/Esiopetus

11

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, sairaalaopetuksen yhteydessä sekä joustavan
perusopetuksen yhteydessä
Yhteistyötä tehdään huutijärven koulun kanssa

Esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa, kuten perhe-
ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat (esiopetus)
Yhteistyö sosiaalitoimen ja poliisin kanssa  tehdään tilanteen sitä vaatiessa.

Perusopetuksen oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen
epäämisen yhteydessä (vain perusopetus)

Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menet-
telytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä
Perhettä informoidaan lapsen tilanteesta ja mietitään yhdessä jatkoa. Asiantuntijaryhmä
kootaan oppilaan tarpeiden mukaan ja mietitään yhdessä miten asian jatkokäsittely tapahtuu.

Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys
Kertomus laaditaan ko. tilaisuudessa ja säilytetään lukollisessa kaapissa toimistossa

Yhteistyö esiopetuksen/koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa,
kuten perheneuvola, lastensuojelu, erikoissairaanhoito, nuorisotoimi ja poliisi
Oppilaan tarpeiden mukaan tehdään yhteistyötä edellä mainittujen tahojen kanssa

  4.
Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten/oppilaiden ja huoltajien kanssa
Oppilashuollon tiedote jaetaan perheille, sitä läpikäydään tarvittaessa vielä vanhempainilloissa.
Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Tarvittaessa
järjestetään ns. vanhempainvartteja. Keväällä käydään keskustelu kouluun siirtymiseen liittyvistä
asioista, tieto välitetään koululle.

Lapsen/oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
Yksittäisen lapsen asioita käsiteltäessä vanhemmat voivat osallistua yhteisölliseen suunnitteluun
oman lapsen asioiden osalta. Yksilökohtaiseen suunnitteluun vanhemmat osallistuvat aina oman
lapsensa osalta.

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista
tiedottaminen huoltajille ja yhteistyötahoille
Yhteisöllisestä oppilashuoltosuunnitelmasta ilmoitetaan aina niille huoltajille, joiden lapsia ko.
suunnitelma koskee. Yksilökohtaisen suunnitelman tiedotus koskee lapsen huoltajia ja niitä
yhteistyötahoja jotka osallistuvat suunnitelman laadintaan, toteutukseen ja arviointiin.

5.
Oppilashuollon toteuttaminen ja seuraaminen
Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu vähintään 2 krt/vuosi. Kuluvan kauden asioihin palataan
tarvittaessa useammin, mutta keväällä viimeistään arvioidaan toteumaa.

Kangasalla 29 / 08 2019



KANGASALAN KAUPUNKI
Sivistyskeskus/Esiopetus

12

Yksikön/yksiköiden esimiehen/esimiesten allekirjoitus
____Sirpa Tehomaa___________________________________________________________________


	1 ESIOPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN
	2 ESIOPETUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET
	2.1 Suunnittelun periaatteet
	2.2 Toimintakulttuuri
	2.3 Ilmiöpohjaisuus ja toiminnallisuus opetuksessa
	2.4 Retket ja projektit
	2.5 Tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen toteutuminen
	2.6 Liikunta toimintakulttuurissa
	2.6 Liikunta toimintakulttuurissaLiikunnalla on tärkeä osa päivässä. Liikumme päivittäin sekä sisällä että ulkona. Koulun liikuntasali on viikottain 2 tuntia esiopetuksen käytössä. Liikkumalla opitaan uusia asioita ja tutustutaan ympäristöön niin sisällä kuin ulkona. Enemmän liikettä, vähemmän istumista! Esiopetuksessa on oma liikuntavastaava. Kaupungin liikuntasuunnitelmaa sovelletaan käytännössä esiopetuksen arjessa.
	2.7 Kulttuuri - ja kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen

	3 OPPIMISYMPÄRISTÖ
	4 KEHITTÄMISKOHTEET
	4.1 Varhaiskasvatuksen kehittämiskohteet
	4.2 Esiopetusyksikön omat kehittämiskohteet

	5 TIEDOTTAMINEN
	6 LASTEN JA VANHEMPIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA
	6.1 Lapsen osallisuus esiopetuksessa
	6.2 Vanhempien osallisuus esiopetuksessa
	6.3 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma


