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1 ESIOPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

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

Syyslukukausi 8.8.-20.12.2019, syysloma 14.-20.10.2019, joululoma 21.12.2019-6.1.2020

Kevätlukukausi 7.1.-30.5.2020, talviloma 24.2.-1.3.2020, pääsiäisloma 10.-13.4.2020

Henkilökunta: esiopettaja Marjo Ilo, esiopettaja Marjo Karanka, päivähoitaja Tuula
Mäntylä, päivähoitaja Riikka Ollilla (Henna-Riitta Klemettilä 8.8-20.10.2019)

Tuettu esiopetusryhmä, jossa tällä hetkellä 17 esioppilasta kokoaikaisesti



KANGASALAN KAUPUNKI
Sivistyskeskus/Esiopetus

3

2 ESIOPETUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

2.1 Suunnittelun periaatteet

(esim. suunnitteluajankohdat ja käytännöt)

Kauden alussa ryhmän opettajat laativat lukuvuosisuunnitelman, sekä ryhmän oman
tarkemman vuosisuunnitelman

Opettajat käyttävät viidestä viikottaisesta suunnittelutunnistaan yhden tunnin
maanantaisin opettajapalaveriin, jossa suunnitellaan tarkka viikkosuunnitelma. Osa
suunnitteluajasta kuluu viikoittaisessa tiimipalaverissa. Lopun suunnitteluajan opettajat
käyttävät pääsääntöisesti lasten lepohetkellä eli 12.15-13.15. Poikkeavat suunnitteluajat
merkitään kalenteriin koko tiimin tiedoksi.

Lisäksi pidämme koko tiimin kanssa kolme suunnitteluiltaa syksyllä ja keväällä (esim. ennen
oppimissuunnitelmakeskustelujen alkamista)

2.2 Toimintakulttuuri

- yleistä toimintakulttuurin kuvausta

Esiopetus tapahtuu kahdessa pienryhmässä, jossa kummassakin toimii työparina opettaja
ja hoitaja. Esioppilaiden päiväohjelma koostuu ulkoilusta, pienryhmätuokioista, leikistä ja
ruokailusta.

Toimintaa kehitetään ja suunnitellaan niin, että lapset voivat toimia, kehittyä ja oppia
omina yksilöinään, lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet huomioiden

Arjen toimintaa rakennetaan niin, että lapset saavat positiivisia onnistumisen kokemuksia
ja voivat turvallisessa ympäristössä harjoitella opeteltavia taitoja

Lasten mielipiteitä ja ajatuksia arvostetaan ja kunnioitetaan. Lapsia rohkaistaan
vuorovaikutukseen ja heidän toiveitaan otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa. Myös
ryhmän säännöt mietitään yhdessä koko ryhmän kanssa.

Lapsia tuetaan kaveritaidoissa ja ohjataan ottamaan muut huomioon sekä
kunnioittamaan muiden yksilöllisyyttä

Leikin merkitystä korostetaan ja annetaan lapsille mahdollisuus leikkiä sekä omaehtoisesti
että opetellen uusi leikkejä ja pelejä
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2.3 Ilmiöpohjaisuus ja toiminnallisuus opetuksessa

Laaja- alaisen osaamisen tavoitteet huomioidaan esiopetuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa

Toiminta suunnitellaan lapsia kiinnostavia ilmiöitä ja toiveita huomioiden niin, että
toimintaan sisältyy vuorovaikutuksellisuutta, sekä lasten kesken, että lasten ja aikuisten
välillä.

Lapsia osallistetaan toiminnan suunnitteluun pitämällä mm. lasten parlamenttejä, joissa
lasten toiveita ja ajatuksia kerätään ja ne otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.
Myös lasten arjessa nousevat mielenkiinnon kohteet ja ideat otetaan osaksi arjen
toimintaa.

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan myös se, että lapsi pääsee toimimaan ja
ilmaisemaan itseään sekä yhteistyössä muiden lasten kanssa että itsenäisesti

Oppimistilanteet liitetään lapsille tuttuihin tilanteisiin ja toiminnan suunnittelussa sekä
toteutuksessa huomioidaan aikuisten vahvuudet. Toimintatuokiot toteutetaan
toiminnallisesti, lapsille luontaisella tavalla liikkuen, leikkien, tutkien ja pelaillen.

Arjen pedagogiikka tärkeä osa myäs esiopetusryhmän arkea ja toimintaa. Koko päivä
kaikkine toimintoineen on arvokas ja tarjoaa erilaisia oppimisen mahdolisuuksia.
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2.4 Retket ja projektit

Retket:

Esiopetusvuoden aikana käydään säännöllisesti Kirkkoharjussa retkellä havainnoimassa ja
tutkimassa luontoa, leikkimässä sekä pitämässä esiopetustuokioita

Syksyllä vierailemme kotiseutumuseossa tutustumassa kotiseutumme historiaan esineiden ja
tarinoiden avulla

Vuoden aikana käymme kirjastossa, jossa kirjaston henkilökunta esittelee esioppilaille
kirjaston toimintaa

Hyödynnämme päiväkodin lähiympäristöä retkeilyyn (esim. Pikkolan leikkipuisto, Ranta-
Koiviston laavu sekä Kirkkojärven lintutorni, tori)

Keväällä teemme retken Tampereelle

Projektit:

Esiopetusvuoden aikana toteutamme ainakin yhden pidemmän projektin, jonka aiheen
lapset saavat päättää

Lapset osallistuvat projektin suunnitteluun , toteutukseen, dokumentointiin sekä esittelyyn.
Henkilöstö pitää huolen siitä, että projektissa toteutuvat laaja-alaisen osaamisen ja
oppimiskokonaisuuksien tavoitteet.

Toteutamme yhteistyössä Kirkkoharjun koulun 1.luokkien sekä Pikkolan esiopetuksen kanssa
yhteistyöprojektin, jonka tavoitteena on madaltaa esioppilaiden kynnystä
koulumaailmaan sekä tehdä toimintaympäristöt tutuiksi (koulu, esikoulu). Projektin
teemoina ovat luonto, kestävä kehitys ja kotiseutu. Tämä yhteistyö on samalla osa
valmistautumista ensi syksynä laajenevaan joustavaan esi- ja alkuopetukseen.

Lisäksi osallistumme kaupungin yhteisiin projekteihin, kuten Euroopan liikkujan viikko
Kangasalla

2.5 Tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen toteutuminen

TVT kasvatusta hyödynnetään arjessa monin tavoin.

Lapsille luetaan päivittäin kirjoja, kuunnellaan musiikkia sekä musiikkisatuja. Lapsia
tutustutetaan myös tietoteknisiin laitteisiin kuten tablettiin sekä projektoriin.

Yksikössä käytettävissä 10 kpl Ipad -laitteita sekä yksi Samsung -tabletti sekä kannettavia
tietokoneita, jotka mukana osana esiopetusryhmän toimintaa ja TVT -kasvatusta

Myös oppimispelit, kuten Eka-peli tulee jokaiselle lapselle tutuksi esiopetusvuoden aikana.

TVT- kasvatuksen laaja ajattelu osa myös esikouluryhmän toimintaa. Ymmärretään, että
aihealue käsittää paljon muutakin kuin sähköisen median ja erilaiset laitteet.
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2.6 Liikunta toimintakulttuurissa

Ryhmällä käytössä perjantaisin päiväkodin sali, jossa käydään liikkumassa pienryhmittäin.
Liikuntaa toteutetaan myös päiväkodin pihassa ja lähiluonnossa

Esiopetustilanteissa ja piireillä hyödynnetään liikuntaa monin tavoin. Esimerkiksi ulos
lähdettäessä on viikoittain vaihtuva liikunnallinen "päivän polku"

Lapsia kannustetaan liikkumaan ja pelaamaan myös oma-aloitteisesti. Yksikköön on
hankittu ja hankitaan jatkossa lisää materiaalia ja välineitä, jotka houkuttelevat lapsia
liikkumaan (esim. keppihevoset, potkupyörät)

Syksyllä käymme luistelemassa jäähallissa ja talvella lisäksi läheisellä jääkentällä.

Alkuvuodesta hiihdetään läheiselle nurmikentälle kaupungin toimesta tehtävällä ladulla.

Esiopetusryhmä käy Kangasalan uimahallissa järjestettävässä uimaopetuksessa kaupungin
linjauksen ja esiopetussuunnitelman mukaisesti

Ryhmä osallistuu myös erilaisiin lukion oppilaiden ohjaamiin liikuntatuokioihin.

Liikunnalliset isän- ja äitienpäivätapahtumat koskevat myös esikouluryhmää eli niissä
esikoululaiset mukana sekä liikunnan että osallisuuden näkökulmasta.
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2.7 Kulttuuri - ja kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen

Kulttuuri- ja kansainvälisyyskasvatus kulkee arjessa koko ajan mukana

Aamupiirillä tarkistamme kalenterista nimipäivän viettäjät ja samalla esim. liputuspäivät,
joista kerrotaan lapsille havainnollistaen aihetta esim. kuvien, musiikin ja tarinoiden avulla

Kalenterin lisäksi tutustutamme lapsia vuodenkierron mukaisiin suomalaisen kulttuurin
perinteisiin vaihtelevan laajuisesti esim. musiikin, kirjallisuuden ja kädentaitojen avulla

tutustumme kotiseutuun mm. vierailemalla Kangasalan kotiseutumuseossa ja retkeilemällä
lähiympäristössä

Kulttuurikasvatukseemme kuuluvat myös kansansadut, kansanlaulut ja entisajan elämään
tutustuminen (esim. Mauri Kunnaksen kirjojen avulla, vanhoihin tavaroihin tutustumisen ja
vaikkapa oman näyttelyn järjestämisen kautta)

Kulttuuri- ja kansainvälisyyskasvatuksessa tutustumme lisäksi ihmisoikeuksiin, etenkin lasten
oikeuksiin --> Lasten oikeuksien päivän huomioiminen toiminnassa lasten valitsemalla
tavalla

Kansainvälisyyskasvatukseemme kuuluvat eri maiden sadut, laulut ja leikit sekä eri maiden
musiikin kuunteleminen, myös mahdollisesti jollekin maalle tunnusomaiseen soittimeen tai
ruokaan tutustuminen --> huomioimme lasten omat mielenkiinnon kohteet ja kokemukset
aiheeseen liittyen ja hyödynnämme niitä

Matkustuslaulun kautta voimme tutustua eri maihin, niiden lippuihin ja tapoihin, lippuja
voidaan piirtää ja värittää

Suomen kartta ja karttapallo ovat esillä osastolla ja niiden avulla lapsille havainnollistetaan
paikkakuntien ja valtioiden sijaintia

Joulukalenterissa tutustumme eri maiden joulunviettotapoihin tai perheiden omiin
joulunviettoperinteisiin

Yksikössä käy kauden kuluessa vierailijoita useista eri maista. Vierailijat seuraavat yksikössä
eri ryhmien toimintaa ja myös keskustelevat lasten kanssa. Vierailijoita jo tällä kaudellakin
esim. Australiasta ja Maltalta sekä Romaniasta.
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2.8 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen esiopetuksessa

Esiopetusta järjestetään myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä, jossa lasten kanssa
keskustellaan avoimesti

Kaikki yhteisön jäsenet kohdataan tasavertaisesti yksilöinä niin, että he tuntevat olonsa
hyväksytyiksi ja arvostetuiksi juuri sellaisina kuin ovat

Jokainen lapsi saa toteuttaa ja kehittää omaa identiteettiään sukupuolesta, syntyperästä,
kulttuuritaustasta tai muusta syystä riippumatta

Lapsille opetetaan avointa ja hyväksyvää ajattelua sekä sitä tukevia toimintamalleja -->
mm. käytämme Miniverson vertaissovittelumallia ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa

Ryhmän kasvattajat pitävät huolen siitä, että jokainen lapsi pääsee osalliseksi ja että
esimerkiksi leikkiympäristöt tukevat lasten yhdenvertaisuutta

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiminen on tärkeässä osassa tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden toteutumisessa --> näiden oppimiseen hyödynnämme Askeleittain- ja
Piki-materiaalia

Esiopetusvuoden aluksi lapset laativat yhdessä (aikuisen avustuksella) ryhmän säännöt,
joita kaikki sitoutuvat noudattamaan

Avoimella vuorovaikutuksella huoltajien kanssa huomioimme perheiden moninaisuuden
sekä yksilölliset tarpeet ja tarjoamme mahdollisuuden kertoa niistä

Vaikka vietämme vuodenkierron mukaisia juhlia kuten joulu ja pääsiäinen, huomioimme
myös ne, joiden uskontoon tai kulttuuriin ne eivät kuulu --> keskustelemme erilaisten juhlien
merkityksestä ja alkuperästä

Seurakunnan tarjoamien Pikku-Kirkko -hetkien aikana tarjoamme niihin osallistumattomille
lapsille Pikku Pohtijat -hetkiä, joissa käsitellään samansuuntaisia aiheita ilman evankelis-
luterilaista sitoumusta

Katsomuskasvatus tapahtuu usein arjen tilanteissa erilaisten kulttuuriperinteiden myötä,
moninaisuuden kohtaamisessa, yhteisessä tutkimisessa, jakamisessa ja ihmettelyssä sekä
eettisiä kysymyksiä pohdittaessa --> samalla opetamme erilaisten katsomusten ja
vakaumusten hyväksymistä

3 OPPIMISYMPÄRISTÖ

(psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen ympäristö.)

PSYYKKINEN JA SOSIAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ:

Eppulaisilla luodaan vuorovaikutuksellinen, positiivinen, kannustava ja turvallinen ilmapiiri
lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi

Turvalliseen ilmapiiriin kuuluvat lasten yhdessä laatimat säännöt eskarivuodelle sekä
aikuisten luoma struktuuri, joka on pienennetyssä ryhmässä erityisen tärkeä
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Opettajat käyttävät monipuolisesti toiminnallisia metodeja ja aktiviteetteja, jotka
rohkaisevat sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ongelmanratkaisuun sekä tukevat
oppimisvalmiuksia.

Lasten tuotokset laitetaan esille ja kiinnostuksen kohteita huomioidaan
oppimisympäristöissä, myös näin varmistetaan lasten osallisuus oppimisympäristöihin

FYYSISET OPPIMISYMPÄRISTÖT sisä- ja ulkotiloissa ovat monipuoliset ja motivoivat:

Sisällä on sekä avoimia, avarampia että pieniä rauhallisia tiloja. Tilat ovat turvallisia ja
tietyssä määrin muunneltavia, vaikka osaston läpi kuljetaan naapuriosastolle ja osastolla
on myös rappuset, joita lapset kulkevat päivittäin.

Ulkotiloissa käytössä ovat isot ja monipuoliset päiväkodin piha-alueet, läheinen puisto,
harju, jäähalli ja lukion liikuntasali. Kohtuullisen kävelymatkan päässä ovat mm.
Kirkkoharjun koulu, museo ja kirjasto.

Sekä sisä- että ulkotilat tarjoavat mahdollisuuksia luovaan leikkiin ja asioiden uteliaaseen
tarkasteluun ja tutkimiseen

Teknologiseen oppimisympäristöön kuuluvat mm. tabletit, kannettavat tietokoneet,
dokumenttikamera ja dataprojektori

4 KEHITTÄMISKOHTEET

4.1 Varhaiskasvatuksen kehittämiskohteet

Tieto- ja teknologiakasvatuksen ajattelun laajentaminen, niin että laitteita hyödynnetään
enemmän arjessa

4.2 Esiopetusyksikön omat kehittämiskohteet

Lasten ja vanhempien osallisuus

TVT

Esi-ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen

5 TIEDOTTAMINEN

Päivittäin huoltajien kanssa vaihdetaan päivän kuulumiset tuonti- ja hakutilanteissa

Päikky-sovellus on pääsääntöisenä viestintävälineenä kodin ja esiopetuksen välillä.

Ryhmillä on oelmassa myös WhatsApp -osoitteet, mutta sovellusta ei käytetä huoltajien
suuntaan viestimisessä. Mahdollisesti vastaanotetut WhatsApp -viestit kuitataan
vastaanotetuiksi Päikky -sovelluksen kautta.
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Perheet voivat olla yhteydessä esiopetukseen myös tekstiviestitse tai sähköpostin
välityksellä. Huoltajat voivat halutessaan varata myös vaikka puhelinaikoja eli asioista
voidaan keskustella myös puhelimitse, jos siihen on tarvetta.

Huoltajille lähetetään loppuviikosta tiedote seuraavan viikon ohjelmasta  sekä muista
tärkeistä asioista ja päivämääristä sähköpostitse

Kuukauden viimeisenä perjantaina perheet saavat sähköpostitse kuukausikirjeen, jossa
kerrotaan kuluneen kuukauden toiminnasta tekstin ja kuvin

Ryhmän ilmoitustaululla on nähtävillä myös tärkeimmät tiedotteet
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6 LASTEN JA VANHEMPIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

6.1 Lapsen osallisuus esiopetuksessa

Lasten toiveita ja ajatuksia kerätään säännöllisesti esiopetusvuoden aikana ja ne otetaan
huomioon toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Lasten säännöllisellä havainnoinnilla huomaamme lapsille tärkeitä kehittämiskohteita sekä
mielenkiintoisia teemoja, jotka otamme huomioon toiminnassa

Lasten osallisuus tehdään näkyväksi lapsille sekä heidän huoltajilleen mm. ilmoitustaululla
näkyvässä "Tänään olemme…" -tiedotteessa, johon jokainen esikoululainen saa vuorollaan
kuvittaa ja sanoittaa päivän tapahtumia.

Lapset saavat vaikuttaa arjessa moniin valintoihin mm. leikkiin sekä omaan
istumapaikkaan ruokailussa

6.2 Vanhempien osallisuus esiopetuksessa

Päivittäiset vuorovaikutustilanteet tuonti- ja hakutilanteissa mahdollistavat huoltajien
osallisuuden esiopetuksen arjen toteutumiseen

Syksyllä järjestämme huoltajille iltapäivällä hakutilanteessa kahvitteluhetken, jossa he
voivat tuoda esille omia odotuksiaan ja toiveitaan esiopetusvuodelle. Samalla heillä on
mahdollisuus vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia esiopetusarjesta.

Huoltajillaa on mahdollista tutustua esiopetukseen ja lapsensa esikouluarkeen vierailemalla
esiopetustuokioilla tai tulemalla avuksi esim. luisteluun
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6.3 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
- lasten ja vanhempien osallisuus suunnitelman laadinnassa

- laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt

Oppimissuunnitelma laaditaan aina yhdessä huoltajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan
kaikkien osallistujien yhteinen näkemys lapsen vahvuuksista, tuen tarpeista sekä
tavoitteista. Suunnitelmassa hyödynnetään myös arvointien tuloksia. Myös lapsen ajatuksia
omista taidoista ja kehittämiskohteista kuullaan ennen keskustelua.

Tehostetun- ja erityisen tuen palavereihin osallistuu lisäksi aina myös varhaiskasvatuksen
erityisopettaja ja tarvittaessa muita yhteistyötahoja.

Oppimissuunnitelmakeskustelu (EO12) pidetään loka- marraskuussa. Ennen
oppimissuunnitelmien laadintaa tiimissä käsitellään yhdessä lasten havaintoja, jotta kaikki
tärkeä tieto lapsesta tulee mukaan keskusteluun. Mahdollisuuksien mukaan myös
varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu näihin keskusteluihin.

Valmiit oppimissuunnitelmat käsitellään yhdessä tiimin kanssa, jolloin kaikilla tiimin jäsenillä
on tieto esioppilaan tuen tarpeista, tavoitteista, vahvuuksista sekä menetelmistä
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oppimissuunnitelmat arvioidaan ja käydään läpi vanhempien kanssa keväällä
kouluvalmiuskeskustelujen yhteydessä. Tarvittaessa järjestetään keskusteluja myös välillä

7 YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT
- esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö

- esiopetusverkosto

- yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa

- yhteistyö muiden tahojen kanssa

Esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö:

Esiopetusrymämme on Omenatarhan päiväkodin ainoa esiopetusryhmä

Esiopetusverkosto:

Alueen esiopettajat (Omenatarha, Pikkola, Liuksiala) kokoontuvat muutaman kerran
syksyllä ja keväällä vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia toiminnasta sekä kehittämään sitä
yhteistyössä.

Esiopettajat osallistuvat koko kaupungin esiopetukselle suunnattuihin koulutustapahtumiin
ja tilaisuuksiin
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Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa:

Teemme yhteistyötä arjessa päiväkotimme varhaiskasvatusryhmien kanssa, ja näin ollen
päiväkotimme sisällä siirtyvät viskarit ovat esiopetukseen tullessaan jo meille tuttuja lapsia

Keväällä jokaisesta tulevasta esikoululaisesta pidetään tiedonsiirtopalaveri, johon
mahdollisimman moni esiopetusryhmän aikuinen osallistuu

Esiopettaja osallistuu jo keväällä erityisen tuen- ja tehostetun tuen lasten palavereihin eli
yhteistyö perheiden kanssa alkaa jo viskarikeväällä

Yhteistyö muiden tahojen kanssa:

Teemme aktiivista yhteistyötä esioppilaiden erilaisten verkostojen kanssa esim. terapeutit ja
muut asiantuntijat
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8 ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ

8.1 Esi- ja alkuopetuksen toiminnan kuvaaminen

- mitä, miten

Kirkkoharjun koulun alkuopetuksen kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä. Syksyllä
palaverissa sovimme yhteistyölle tavoitteet ja mietimme yhteiset toimintatavat.

Järjetämme esi- ja alkuopetuksen yhteisiä toimintatuokioita ja tutustumme toistemme
toimintaympäristöihin.

Tiedonsiirtopalaverit järjestetään keväällä ja kevään aikana koulun erityisopettaja
osallistuu tuenlasten palavereihin, jotta kaikki tarpeellinen tieto lapsesta siirtyy ajoissa
esiopetuksesta kouluun.

8.2 Toimintaan käytettävä tuntimäärä viikoittain

Toimintaa ei ole viikoittain. Esi- ja alkuopetuksen yhteisiä tuokioita on muutaman
kuukauden välein sekä syksyllä että keväällä.

8.3 Kuvatkaa miten lapsen tuki toteutuu esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä

Koulun erityisopettaja vierailee tarvittaessa esiopetusryhmässä tutustumassa lapseen tai
lapsiryhmään

Erityisopettaja osallistuu tuenlapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskusteluun
keväällä. Tarvittaessa jo aikaisemminkin.

Johtavan koulujen erityisopettajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä jos lapsella on
pidennetty oppivelvollisuus tai mietimme muuten lapsen koulupolkua

Tiedonsiirtopalaverissa lapsen tiedot siirretään kouluun sovittuna tiedonsiirtopäivänä

Keväällä käymme tutustumassa lapsen kanssa tulevaan kouluun

8.4 Miten esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä suunnitellaan ja arvioidaan?

Yhteistyötä suunnitellaan yhdessä esi- ja alkuopettajien kanssa. Suunnittelupalavereihin
osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös varhaiskasvatusyksikön johtaja,
varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä koulun erityisopettaja. Mukana yhteistyössä toimii
myös koulun avustaja, joka toimii yhteistyön koordinaattorina.

Yhteistyötä suunnitellaan ja arvioidaan säännöllisesti yhteistyöpalavereissa. Arvioinnissa
hyödynnetään myös oppilaiden dokumentaatiota, jota lapset keräävät yhteisiltä
tuokioilta.



KANGASALAN KAUPUNKI
Sivistyskeskus/Esiopetus

15

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)

Arviointia tapahtuu monella tasolla. Arvioimme omaa työtämme, lasten kasvua , kehitystä
ja oppimista sekä oppimisympäristöä ja toimintatapoja

Arviointiin osallistuu ryhmän henkilökunta, lapset, huoltajat ja varhaiskasvatuksen
erityisopettaja

Lapsilta tuleva palaute huomioidaan toimintaa arvioidessa ja toiminnan suunnittelussa

Lapset arvioivat omaa toimintaansa lähes päivittäin sille tarkoitetulla lomakkeella tai
toiminnallisesti. Lapsilta myös kysellään säännöllisesti, miten toiminta meni, mikä on ollut
päivässä / viikossa kivaa. Lisäksi jokainen lapsi vuorollaan saa miettiä ja kuvittaa päivän
kohokohdan "Tänään olemme" -tauluun, joka on ilmoitustaululla kaikkien nähtävillä.

Lapsille tehdään syksyllä ja keväällä ryhmä- sekä yksilöarviointeja, jotka antavat tietoa
lasten taidoista, tuen tarpeista sekä edistymisestä

Huoltajilta saadaan palautetta päivittäisessä vuorovaikutuksessa,
vanhempaintapaamisilla sekä oppimissuunnitelmakeskusteluissa. Huoltajilla on
mahdollisuus antaa myös sähköpostitse palautetta.

10 PEDAGOGINEN TUKI

- kolmiportaisen tuen toteuttaminen, seuranta ja arviointi

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

Esioppilaan tuen tarvetta arvioidaan mahdollisimman pian esiopetuksen alettua.
Alkuarvioinnit toimivat muiden havaintojen tukena lasten tuen tarpeen arvioinnissa. Tukea
annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, niin kauan ja sen tasoisena ja muotoisena kuin on
tarpeellista.

Tuen tarpeen arvioinnissa sekä sen toteutumisessa ja arvioinnissa eri toimijoiden yhteistyö
on olennaista (opettajat, muu esiopetuksen henkilökunta, varhaiskasvatuksen
erityisopettaja, huoltajat sekä muut tuen ammattihenkilöt)
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Kun huoli herää lapsesta, asiasta keskustellaan yhdessä (esiopetuksen henkilöstö,
huoltajat). Lapselle laaditaan pedagoginen arvio lapsen pulmien kartoittamiseksi.
Laadinnassa hyödynnetään tarvittaessa mahdollisia muita asiakirjoja (vasu,
kuntoutussuunnitelma) ja muita asiantuntijoita. Pedagoginen arvio käsitellään
moniammatillisessa oppilashuoltotyössä ja sen pohjalta arvioidaan lapsen tuen taso
(yleinen, tehostettu, erityinen). Usein lapsen tuen tarve on havaittu jo ennen esiopetusta,
jolloin pedagoginen arvio tai selvitys tehdään jo ennen esiopetusvuoden alkua.

Lapsen oppimissuunnitelmaan kirjataan yhdessä huoltajien ja muiden tahojen kanssa
lapsen tuen tarve ja hänen kasvulleen ja kehitykselleen asetetut tavoitteet ja menetelmät.
Lapsen näkemys omista vahvuuksista ja tavoitteista huomioidaan, sekä tavoitteet ja niissä
edistyminen tehdään lapselle näkyväksi.

Oppimissuunnitelma arvioidaan ja tarkastetaan vähintään kerran vuodessa.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu tehostetun tuen oppimissuunnitelman sekä
HOJKS:n laadintaan, tarvittaessa myös oppimissuunnitelman laadintaan.

Tukea annetaan lähtökohtaisesti lapsen omassa esiopetusryhmässä erilaisin tukitoimin.
Tuen arvioinnissa ja suunnittelussa pohditaan käytettyjen toimintatapojen,
opetusjärjestelyiden sekä oppimisympäristöjen soveltuvuutta lapselle. Tukeminen merkitsee
yhteisöllisiä ja oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja sekä lapsen yksilöllisiin tarpeisiin
vastaamista. Tavoitteet asetetaan toiminnalle, lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet
huomioidaan.

Tuen toteutuksesta vastaa ryhmän opettaja, joka konsultoi tarvittaessa erityisopettajaa.
Eriryisopettaja osallistuu tuen järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan.

Arvointia tehdään pitkin esiopetusvuotta, ja näin ollen arviointien avulla myös seurataan
esioppilaan kehitystä. Alkuarvioinnit uusitaan vuoden vaihteessa ja tehdään kaikille lapsille
uudelleen keväällä ennen tiedonsiirtoa kouluun. Tarvittaessa lapsi ohjataan yksilöllisiin
kouluvalmiustutkimuksiin psykologille.

Pedagogisen tuen tiimiin kuuluu päiväkodin vastuuhenkilö, opettaja jokaisesta ryhmästä
sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Ryhmässä
käsitellään päiväkodin ajankohtaisia, pedagogisia asioita. Ryhmälle asetetaan myös koko
lukukauden /lukuvuoden kestävä kehittämiskohde.

Päiväkodin vastuuhenkilö vie tiedon ryhmän toiminnasta ja käsittelemistä asioista
johtoryhmälle, jonka muodostava varhaiskasvatusuksikön johtaja, päiväkodin
vastuuhenkilö, varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä ns. päiväkodin II vastuuhenkilö.
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11   OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Yksikkö/yksiköt, joita suunnitelma koskee
Omenatarhan päiväkoti

1.
Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut
Päiväkodissa on "puhdas" esiopetusryhmä. Omenatarhassa on myös veo käytettävissä ryhmän
avuksi. Neuvolan, perheneuvolan ja sosiaalitoimen palvelut ovat myös käytettävissä.
Henkilöstömitoitus ryhmässä on lain ja asetuksen mukainen.

Oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä
palvelujen toteuttamisessa tarvittava monialainen yhteistyö
Oppilashuoltoryhmä kokoontuu lakisääteisessä kokoonpanossa ja aikataulussa. Kokoontumisiin
kutsutaan tarvittaessa asian käsittelyyn liittyviä muita yhteistyötahoja

Oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittäisiin lapsiin/oppilaisiin, yhteisöön ja
yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan
Tarvittaessa kohdennetaan oppilashuollon toimia yksittäisiin oppilaisiin ja järjestetään palaveri,
johon kutsutaan tarvittavat yhteistyötahot. Oppilashuollon toimintaa ja sen malleja pyritään
kehittämään ja seuraamaan ja jatkuvasti parantamaan.

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 pyrkii kokonaisvaltaisesti tukemaan yksittäisen esioppilaan ja koko ryhmän
terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Asiakirjat linjaavat varhaiskasvatuksessa annettavan
esiopetuksen. Toiminta suunnitellaan, arvioidaan, toteutetaan ja kehitetään yksiköissä eri tavoin,
esim. tiimipalaverit ja erilaiset pedagogiset ryhmät.

Yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano, toimintatavat ja käytännöt
Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu vähintään 2 krt / vuosi. Kokoontumisesta ilmoitetaan
vanhemmille etukäteen.

Oppilashuoltoryhmään kuuluu varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja
ja esiopettajat. Huoltajilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua oppilahuoltoryhmän kokouksiin
oman lapsensa asioiden käsittelyn osalta. Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä voi olla läsnä
myös esim. koulun terveydenhoitaja. Myös esioppilaalla itsellään on oikeus tulla kuulluksi häntä
koskevissa asioissa.

 Käsiteltävinä aiheina ovat mm. tuen rakenteet ja yleiset esiopetuksen järjestämiseen liittyvät
asiat. Varhaiskasvatusyksikön johtaja kirjoittaa ja arkistoi tapaamisten muistiot.
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Vuodenvaihteen lähestyessä alkaa kiinteämpi yhteistyö niiden kouluje kanssa, johon esikoulu-
laiset ovat sijoittumassa. Tämä koulujen kanssa tehtävä nivelvaiheyhteistyö jatkuu koko kevään.
Kevään aikana järjestetään tarvittaessa yhteisöllinen oppilashuoltoryhmän kokous, johon
kutsutaan myös terveydenhoitajat yhteistyökouluilta

Oppilashuoltotyöryhmän toimintaa ohjaa myös esiopetusken opetussuunnitelman "Yksikön
yhteisöllisen oppilas- ja opiskeluhuollon vuosikello".

Yhteistyö yksikön ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa
yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä
Tarvittaessa kutsutaan koolle erilaisia hyvinvointia edistäviä yhteistyötahoja, esim neuvola ja
perheneuvola

Oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä erityisesti
esiopetuksen siirtymävaiheissa (vain esiopetus)
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen tiedonsiirto tapahtuu ns. nivelpalavereissa syksyllä ja
keväällä joihin osallistuu esikoulun ja alkuopetuksen edustus. EO 12 -lomake käsitellään
yhteistyössä lapsen tulevan koulun edustajien kanssa toukokuussa. Näistä tehdyt muistiot
arkistoidaan järjestävän tahon arkistoon.Yhteistyötä tehdään myös koulun erityisopettajan
kanssa, joka käy syksyllä ja keväällä tutustumassa ryhmän oppilaisiin. Johtava koulun
erityisopettaja käy tehostetun tuen palavereissa tarvittaessa

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen
suunnittelussa (vain perusopetus)

Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön
hyvinvoinnin tarkastuksissa (vain perusopetus)

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä
Esiopetusvuoden kuluessa ryhmässä käy esim. hammashoitaja kertomassa suun hygieniasta ja
hampaiden hoidosta. Sapere toiminnan kautta keskustellaan mm. terveellisen ravinnon
merkityksestä ja monipuolisen ruokavalion tärkeydestä sekä erilaisista raaka-aineista.

Järjestyssäännöt
Yksikössä on suunniteltu ja linjattu yhteiset järjestyssäännöt. Ryhmien omat järjestyssäännöt
mietitään ja sovitaan yhteistyössä lasten kanssa.  Lapset saavat äänensä kuuluviin ja heidät
otetaan mukaan määrittämään ryhmää koskevat säännöt.

Ryhmät  sopivat myös yhteistyössä samoja ulkoilualueita käyttävien muiden ryhmien kanssa
erilliset pihasäännöt.

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
Poissaolot anotaan erillisellä lomakkeella, joka arkistoidaan esiopetusyksikön tiloissa

Tapaturmien ehkäisy sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Löytyy yksikön turvallisuussuunnitelmasta
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Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön
puuttuminen (vain perusopetus)

Oppilaskuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet

Suunnitelma lasten/oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Turvallisuussuunnitelma ohjeistaa, tarvittaessa oppilahuoltoryhmä kokoontuu

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Turvallisuussuunnitelma ohjeistaa, tarvittaessa oppilahuoltoryhmä kokoontuu

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. Useimmiten palaveri on moniammatillinen.
Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten (EO 13) tai HOJKS (EO 23) ja
EO/PO 51 arkistoidaan yhdessä  johtajan toimistoon.

Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa (vain perusopetus)

Lapsen/oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen
esiopetuksessa
Tarvittaessa esikoululaiselle laaditaan lääkehoitosuunnitelma. Ruoka-aineallergioissa toimitaan
kunnan antamien ohjeiden mukaisella tavalla

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, sairaalaopetuksen yhteydessä sekä joustavan
perusopetuksen yhteydessä
Tarvittaessa osallistutaan esim. sairaalassa pidettäviin palavereihin ja teemme muutakin
yhteistyötä eri tahojen kanssa molemmin puolin. Tehostetun ja erityisen tuen sekä joustavan
perusopetuksen yhteydessä toimimme yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa kulloinkin erikseen
sovittavien toimenpiteiden ja toimintamallien mukaisest

Esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa, kuten perhe-
ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat (esiopetus)
Tarvittaessa pidetään yksilökohtainen oppilashuoltopalaveri ja annetaan huoltajille tietoa eri
yhteistyötahoista ja heidän tarjoamista palveluista.

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
Esiopetusta tarjoava yksikkö kutsuu oppilashuoltoryhmän koolle , tiedottaa huoltajia
kokoontumisesta ja  hankkii vanhemmilta suostumuksen lapsen asioiden käsittelyyn. Huoltajilla on
mahdollisuus olla läsnä lapsensa asioiden käsittelyn ajan.
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Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys
Palaverien muistiot laaditaan esiopetusyksikössä ja myös arkistoidaan siell

Yhteistyö esiopetuksen/koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa,
kuten perheneuvola, lastensuojelu, erikoissairaanhoito, nuorisotoimi ja poliisi
Tarvittaessa

  4.
Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten/oppilaiden ja huoltajien kanssa
Oppilashuoltoryhmän kokouksista tiedotetaan huoltajia ja heillä on mahdollisuus osallistua lasta
koskevien asioiden käsittelyyn

Lapsen/oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
Vanhemmilla esim. vanhempainillassa/sähköpostilla mahdollisuus kertoa millaisiin osallisuuden
muotoihin heillä on halua/mahdollisuuksia osallistua

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

5.
Oppilashuollon toteuttaminen ja seuraaminen
Oppilashuoltoryhmän kokoontumisista tehdään muistiot, joista selviää oppilashuollon
toteutumisen säännöllisyys ja sovitut toimenpiteet

Kangasalla 26 / 8 2019

Yksikön/yksiköiden esimiehen/esimiesten allekirjoitus

Hannu Päivinen
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