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1 ESIOPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

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

Syyslukukausi 8.8.2019-20.12.2019

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 10.4-13.4.2020

Varhaiskasvatuksen opettaja Virpi Arppe

Varhaiskasvatuksen opettaja Anna Kela

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Liisa Tahlo

Varhaiskasvatuksen avustaja Marjo Salo
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2 ESIOPETUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

2.1 Suunnittelun periaatteet

(esim. suunnitteluajankohdat ja käytännöt)

Suunnittelu perustuu lapsiryhmässä tehtyihin havaintoihin. Lapset ja heidän vanhempansa
osallistetaan toiminnan sisällön suunnitteluun mm.vanhempainkahviloissa, esiops-
keskusteluissa ja palautelaatikon kautta. Lasten kanssa pidetään kokouksia ja lapsia sekä
lapsiryhmää havainnoidaan tarkasti. Näin toiminta vastaa mahdollisimman hyvin
lapsiryhmän mielenkiinnon kohteita.

Pedagoginen vastuu suunnittelusta on ryhmän kasvattajilla. Kerran viikossa tiimi kokoontuu
suunnittelemaan seuraavan viikon toimintaa. Viikkokirjeen/blogin kautta suunnitelma
välittyy myös vanhemmille.

Toimintakauden alussa esiopettajat laativat lukuvuosisuunnitelman. Yksityiskohtaisempaa
toimintasuunnitelmaa tehdään tiimin yhteisissä suunnitteluilloissa pitkin vuotta. Näin
voidaan paremmin tarttua lasten mielenkiinnonkohteisiin ja tuen tarpeisiin.

Tiimipalaverit pidetään kerran viikossa tiistaisin. Palavereissa arvioidaan menneen viikon
toimintaa, keskustellaan lapsihavainnoista ja suunnitellaan seuraavaa viikkoa.

2.2 Toimintakulttuuri

- yleistä toimintakulttuurin kuvausta

Varsankellojen ryhmässä jokainen lapsi on oma ainutlaatuinen yksilö ja yhteisön jäsen.
Jokaista lasta kohdellaan tasavertaisesti ryhmän jäsenenä, kuitenkin huomioiden lasten
henkilökohtaiset vahvuudet ja tuen tarpeet.

Lasten mielipiteitä kysytään, niitä arvostetaan ja kuunnellaan. Mielipiteitä kuuntelemalla ja
mielenkiinnon kohteita havainnoimalla muodostuvat lukuvuoden aikana ryhmässä
tehtävät projektit. Tartumme lasta askarruttaviin asioihin ja tarjoamme välineitä asioiden
tutkimiseen. Kannustamme lapsia kokeilemaan ja yrittämään.

Leikkiä arvostetaan lasten vuorovaikutustaitojen kehittäjänä ja leikille annetaan aikaa sekä
tilaa. Leikki on lapsen ominaisin tapa toimia ja jäsentää omia kokemuksiaan
vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Lapset toimivat osan päivää pienryhmissä. Pienessä ryhmässä lapsi tulee nähdyksi ja
kuulluksi ja hän saa enemmän kasvattajan aikaa ja huomiota.
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2.3 Ilmiöpohjaisuus ja toiminnallisuus opetuksessa

Lapsi oppii kokonaisvaltaisesti kaikkien aistien välityksellä. Tämä on toiminnan suunnittelun
lähtökohta. Oppimista tapahtuu koko ajan arjessa ja nämä hetket me kasvattajat
käytämme tietoisesti hyväksemme.

Etukäteen suunnitellut oppimistuokiot sisältävät eheytettyä opetusta, joka koostuu
erilaisista oppimiskokonaisuuksista. Esimerkiksi metsäretkellä tutkitaan luontoa, lasketaan
puita, tehdään kirjaimia luonnonmateriaalista, toimitaan ryhmässä ja viihdytään yhdessä
omalla eskariporukalla. Lähtökohtana ovat aina esiopetukselle asetetut yhteiset, jokaisen
lapsen omat tavoitteet sekä lasten mielenkiinnon kohteet.

2.4 Retket ja projektit

Lukuvuoden aikana lapsilta nousevista mielenkiinnonkohteista syntyy ryhmälle projekteja,
niitä saattaa olla yksi pitkäkestoinen tai useampi lyhyt projekti.

Lähiympäristöön retkeillään säännöllisesti. Metsäretket ovat osa Varsankellojen
opetussuunnitelmaa. Tänä lukuvuonna metsäretkiä tehdään myös Omenatarhan
eskarilaisten ja Kirkkoharjun koulun ykkösluokkalaistten kanssa.

Kunnan kulttuuritarjontaan tutustutaan laajalti (esim.Kimmo Pyykkö-museo, kirjasto,
Kangasala-talo, kotiseutumuseo). Bussilla retkeilemme Tampereelle. Keväällä tehdään
koko päivän retki sellaiseen kohteeseen, joka parhaiten projektiimme sopii.

2.5 Tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen toteutuminen

Tutustumme lasten kanssa erilaisiin tiedonhankintamenetelmiin ja päiväkodilta löytyviin
digilaitteisiin. Työskentelemme lasten kanssa iPadia käyttäen ja tutustumme laitteen
käyttömahdollisuuksiin (esim. animaatiot, videot, äänittäminen, lisätty todellisuus)

Havainnoimme ympäristöä ja siitä löytyvää viestintää. Lasten kanssa sadutetaan ja
tutkitaan mm. sanomalehtiä. Käytämme myös opetuspelejä (esim.ekapeli).

2.6 Liikunta toimintakulttuurissa

Liikunta kuuluu Varsankellojen päivittäiseen elämään. Yhteisissä kokoontumisissa lapset
liikkuvat joka päivä useasti, odotteluhetket käytetään myös hyväksi. Varsankellojen
eskariryhmällä päiväkodin sali on säännöllisesti käytössä.

Tämän lisäksi liikumme aktiivisesti myös ryhmän tiloissa sekä ulkona, ohjatusti ja vapaasti.
Käymme luistelemassa jäähallissa sekä osallistumme uimaopetukseen Kuohun
uimahallissa. Hiihtämään pääsemme sään salliessa päiväkodin lähellä olevilla laduilla.
Liikumme myös lähimetsässä.

Ohjattujen liikuntahetkien lisäksi ryhmässä on mahdollisuus liikuntaan, välineitä on tarjolla ja
lasten ulottuvilla päivittäin.

Liikunnan osalta teemme yhteistyötä Kisa-Eaglesin, KU-68:n, lukion liikunnanohjaajan ja
Kuohun uimahallin kanssa.
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2.7 Kulttuuri - ja kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen

Kunnioitamme  jokaisen perheen omaa kulttuuria ja omia tapoja,  tutustumme perheiden
erilaisiin kulttuureihin.

Kalenterivuoden mukaan juhlimme suomalaisen kulttuuriperinteen mukaisia juhlia, kuten
joulua ja pääsiäistä, kunnioittaen myös heitä, jotka eivät näitä juhlia vietä.

Meillä on käytössä Miniverson vertaissovittelu. Lapset yhdessä kasvattajan kanssa
keskustelevat riitatilanteesta ja kasvattaja auttaa lapsia  löytämään yhteisen ratkaisun
tilanteeseen.

Pikkukirkkojen ohella meillä kokoontuu Pikkupohtijat. Vanhemmat valitsevat kumpaan lapsi
osallistuu.

2.8 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen esiopetuksessa

Lapsia ohjataan suvaitsevaisuuteen ja tasavertaisuuteen. Jokaisella lapsella tulee olla
mahdollisuus kehittää kykyjään ja tehdä valintoja sukupuolesta, syntyperästä,
kulttuuritaustasta tai muista syistä riippumatta.

Perheet ja perheiden yksilölliset tarpeet kohdataan tasavertaisesti, kaikille annetaan
mahdollisuus osallistua.

Varsankellojen tasa-arvosuunnitelma laaditaan yhdessä lasten kanssa syyskauden alussa.
Suunnitelma tehdään lapsilähtöisesti niin, että siihen sisältyvät osa-alueet; erilaisuuden
hyväksyminen, toisen kunnioittaminen, jokainen on tärkeä ja tarpeellinen sekä osa meidän
ryhmää ja jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen. Näitä asioita pohditaan arjessa
päivittäin, mutta syvemmin pienryhmissä.

3 OPPIMISYMPÄRISTÖ

(psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen ympäristö.)

Fyysinen ympäristö: Lasten kanssa yhdessä mietimme fyysistä ympäristöä, suunnitellaan
leikkipaikkoja, rakennetaan ja kehitetään niitä yhdessä.

Huolehdimme siitä, että fyysinen ympäristö on turvallinen, monipuolinen ja muunneltava.

Tutustumme rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen. Retkeillessämme tutustumme
rakennettuun ympäristöön kuten esim. Kirkkoharjun näkötorniin sekä lähiympäristössä
oleviin erilaisiin rakennuksiin. Retkillä opettelemme myös tunnistamaan erilaisia
liikennemerkkejä ja kulkemaan liikenteen keskellä turvallisesti.

Psyykkinen ympäristö: Lapset toimivat vuorovaikutuksessa toisten lasten ja meidän
kasvattajien kanssa, siitä syntyy ryhmän sosiaalinen ympäristö. Opettelemme lukuvuoden
aikana vuorovaikutustaitoja, joiden avulla  luodaan hyvä ja turvallinen ilmapiiri.
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4 KEHITTÄMISKOHTEET

4.1 Varhaiskasvatuksen kehittämiskohteet

Varhaiskasvatuksessa tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten ilmaisun,
oppimisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

TVT-vastaava on käynyt digikoulutuksen ja yhdessä vastuuopettajan kanssa he ovat
kartoittaneet kasvattajien koulutustarpeita. Kasvattajille tarjotaan lisäkoulutusta, vinkkejä ja
käytännön ideoita miten lasten kanssa voi eri tavoin käyttää digivälineistöä.

Päiväkodissa järjestetään opintopiiri viestintätekniikan opetteluun jo olemassa olevilla
välineillä.

Mahdollisuuksien mukaan hankimme lisää välineitä lasten kanssa toimimiseen

4.2 Esiopetusyksikön omat kehittämiskohteet

Lasten päivälepo:

Lasten palautteiden pohjalta meidän yksikkömme yksi kehittämisen kohteemme tulevalla
kaudella on päivälepo ja sen järjestäminen.  Yhdessä lasten kanssa mietimme miksi
päivälepo ja hetken huilitauko on tärkeää ja miten voisimme tehdä lepohetkestä
mukavan ja rentouttavan kaikille.

Ilolla ja osallisuudella -oppimisympäristöjen kehittäminen: Hanke jatkuu meidän
päiväkodissamme. Kesän aikana olemme tehneet järjestelyitä ja muuttaneet tiettyjen
tavaroiden sijoittelua. Meillä on paljon leikkivälineistöä, mutta niitä on ollut hankala
hyödyntää koko talon kesken ja leikkivälineet ovat jääneet helposti ryhmiin. Lapset ja
kaikki kasvattajatkaan eivät ole olleet välttämättä tietoisia mitä leikkivälineitä talosta
löytyy.

Yhteinen leluvarasto ja lelujen kierrättäminen tuo lisää vaihtelua/valinnan mahdollisuuksia.

Kasvattajille on tulossa lisäkoulutusta syksyllä oppimisympäristöjen kehittämisestä ja hanke
jatkuu yhdessä lasten ja huoltajien kanssa. Suunnittelemme yhdessä ryhmätilojen
oppimisympäristöjen muokkaamista ja toteuttamista.

Vanhempainkahvilat: Syksyn aikana  järjestetämme vanhempainkahvilan/kahviloita
iltapäivällä klo 15-17. Kahvilassa huoltajien on mahdollista kertoa omia toiveitaan ja
ideoitaan ryhmän tulevaan toimintaan sekä keskustella ja verkostoitua ryhmän muiden
huoltajien kanssa.
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5 TIEDOTTAMINEN

 Tiedottaminen tapahtuu viikoittain sähköpostin avulla.

Viikkokirjeessä kuvataan toimintaa ja kerrotaan tulevista tapahtumista. Valokuvien avulla
blogissa avataan toimintaa tarkemmin.  Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti.
Vanhemmilla on käytössä myös Päikky-järjestelmä, jonka kautta viestitään kotiin ja
toisinpäin.

Syksyllä otamme käyttöön Wilma- ohjelman, jota kouluissa käytetään.
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6 LASTEN JA VANHEMPIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

6.1 Lapsen osallisuus esiopetuksessa

Systemaattisen havainnoinnin, lasten kokousten sekä lasten kuuntelun kautta
suunnittelemme toimintaa, joka vastaa lasten mielenkiinnon kohteita ja tuen tarpeita.

Lapset ovat aktiivisesti osallisena eskaripäivän arjessa, esimerkiksi: lapsi valitsee oman
ruokapaikkansa, satu/lepohetkellä luetaan myös lasten kotoa tuomia kirjoja, oman lelun
saa tuoda kotoa joka päivä. Lasten kanssa yhdessä mietitään ulkovaateasioita ja samalla
harjoitellaan oman vastuun ottamista. Vastuuta harjoitellaan myös lelujen kanssa. Lapsi
saa tuoda leluja milloin vain ja huolehtii niistä ja muista tavaroistaan itse.

Lapset osallistetaan myös oppimisympäristön, juhlien sekä yhteisten hyvien tapojen
suunnitteluun ja toteuttamiseen.

6.2 Vanhempien osallisuus esiopetuksessa

Vanhempainkahvilassa vanhemmille esitellään kahvittelun lomassa esiopetussuunnitelmaa
ja vanhemmille annetaan mahdollisuus osallistua esiopetusvuoden suunnitteluun.
Halutessaan vanhemmat saavat tulla eskariin esim. kertomaan ammatistaan tai
harrastuksestaan.

6.3 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
- lasten ja vanhempien osallisuus suunnitelman laadinnassa

- laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt

Esiopetuksen oppimissuunnitelma tehdään vanhempien kanssa syksyllä ja arvioidaan
keväällä/ tiedonsiirto kouluun. Syksyllä lapsi on mukana keskustelun alussa. Hän saa esittää
omat toiveensa ja tavoitteensa esiopetusvuotta ajatellen.

Varsankelloilla on käytössä Eskarin arki-materiaali, jota käytetään arvioinnin tukena.
Yksilöllisiä tavoitteita laaditaan myös alkuarviointien; KPT, Lukimat, Venny ja kielellisen
tietoisuuden arviointikaavakkeen avulla. Yhteistyössä esiopettaja ja vanhemmat asettavat
toiminnalle tavoitteet Eskarin arki-materiaalin pohjalta.

Oppimissuunnitelma on kasvattajien työväline, jonka pohjalta eskarilaisen arkea
tarkastellaan ja tavoitteita arvioidaan sekä päivitetään. Lapsi arvioi toimintaa ja omaa
oppimistaan säännöllisesti läpi vuoden.
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7 YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT
- esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö

- esiopetusverkosto

- yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa

- yhteistyö muiden tahojen kanssa

Varsankellojen esiopettajat osallistuvat Kangasalan kunnan tarjoamiin esiopetusta
koskeviin koulutuksiin. Esiopettajat tekevät yhteistyötä alueen muiden esiopettajien kanssa.
Kokoonnumme noin kuusi kertaa lukuvuodessa ja keskustelemme esiopetuksen
ajankohtaisista asioista.

Varsankellojen esiopetusryhmä on tiivis osa Pikkolan päiväkodin elämää ja me
osallistumme kaikkiin päiväkodin yhteisiin tapahtumiin.

Tiedonsiirto tulevien eskareiden osalta toteutetaan kevätkauden lopussa
varhaiskasvatuksen kasvattajien kanssa. Esiopettaja osallistuu tehostetun tai erityisen tuen
piiriin kuuluvan lapsen tuen vasu -palaveriin jo keväällä ennen eskarin alkamista.

Teemme yhteistyötä myös pelastuslaitoksen (Tulikettu) ja hammashoidon kanssa
(hammashetkonen). Liikunnan osalta teemme yhteistyötä Kisa-Eaglesin, KU-68:n ja Kuohun
uimahallin kanssa. Toivottavasti myös aiempina vuosina toteutunut yhteistyö lukion
liikunnanohjauksen kurssin kanssa toteutuu.

Omenatarhan päiväkodin kanssa osallistumme toisinaan yhteisiin tapahtumiin ja
suunnitteilla on Omenatarhan esikoululaisten ja Kirkkoharjun ekaluokkalaisten kanssa
tiivistä yhteistyötä.
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8 ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ

8.1 Esi- ja alkuopetuksen toiminnan kuvaaminen

- mitä, miten

Elokuussa yhteisessä suunnittelupalaverissa Kirkkoharjun alkuopettajien ja Omenatarhan
esiopettajan kanssa suunniteltiin syksyn yhteisiä tapaamisia. Lasten yhteisiä tapaamisia on
kolme syyslukukaudella, jonka jälkeen esiopettajat ja alkuopettajat kokoontuvat
arvioimaan ja suunnittelemaan jatkoa. Lasten yhteiset kokoontumiset tapahtuvat Harjussa
ja tämä linkittyy varhaiskasvatuksen ja koulun toisiaan sivuaviin luontoviikkoihin
(Kangasalan kaupungin Kävellen lähiluontoon -viikko).

Esioppilasryhmien tutustumiskäynnit kouluun ovat kevätlukukauden puolella.

Tiedonsiirtopalaverit esi- ja alkuopettajien kesken ovat toukokuussa.

8.2 Toimintaan käytettävä tuntimäärä viikoittain

Toimintaan ei ole määritelty viikkotuntimäärää.

8.3 Kuvatkaa miten lapsen tuki toteutuu esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä

Alustava alueellinen tiedonsiirtopalaveri erityisopettajien ja esiopettajien kesken
mahdollisista tehostetun ja/tai erityisen tuen lapsista (esiopetusvuoden syksyllä).

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden moniammatilliset palaverit; kevätlukukaudella
koulun erityisopettaja osallistuu palavereihin mahdollisuuksien mukaan. Kirkkoharjun koulun
erityisopettaja vierailee ryhmässämme syksyllä ja keväällä.

Tarvittaessa ryhmässä voi käydä puheterapeutti, toimintaterapeutti ja koulun
erityisopettaja

8.4 Miten esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä suunnitellaan ja arvioidaan?

Esi- ja alkuopettajat kokoontuivat elokuussa suunnittelemaan syksyn yhteistä toimintaa ja
lasten tapaamisten jälkeen marraskuussa kokoonnutaan arvioimaan ja arvioinnin pohjalta
suunnitellaan kevään yhteistyötä. Lapset osallistuvat arviointiin ja kevään suunnitteluun.
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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)

Vanhemmat osallistuvat arviointiin päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja henkilökohtaisten
keskustelujen, yhteisten tilaisuuksien ja asiakastyytyväisyyskyselyn kautta.

Lapsia osallistetaan arvioimaan toimintaa ja oppimisympäristöä. Heidän mielipiteitään
kuunnellaan.  Lasten kanssa keskustellaan miten erilaiset leikit tiloissa järjestellään. Heiltä
myös kysellään mielipiteitä toiminnasta ja siitä mistä he pitävät. Lasten kanssa myös
suunnitellaan tulevaa toimintaa.

Lapset arvioivat säännöllisesti omaa toimintaansa ja mitä jo ovat oppineet.

Esiopetusryhmän kasvattajat arvioivat säännöllisesti työtään. Päiväkodin johtajan kanssa
käydään vuosittain kehityskeskustelut.

Tiimin toimintaa arvioidaan tiimipalavereissa ja mennyttä kautta arviointipäivänä
toimintakauden lopussa.

Kauden aikana päiväkodinjohtaja on läsnä viikkopalaverissa, jolloin yhdessä pohditaan
tiimin toimintaa.

Koko esiopetusryhmän lukuvuotta arvioidaan tarkastelemalla lukuvuosisuunnitelmaa ja sen
toteutumista arjessa säännöllisin väliajoin.

10 PEDAGOGINEN TUKI

- kolmiportaisen tuen toteuttaminen, seuranta ja arviointi

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

Lasten henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat tehdään yhteistyössä perheiden kanssa.
Suunnitelmissa huomioidaan Eskarin arki -materiaali, KPT, Lukimat, Venny sekä kielellisen
tietoisuuden arviointi.Yhteistyössä Veo Johanna Pyykkösen kanssa arvioidaan lasten
mahdolliset tuen tarpeet. Tarvittaessa laaditaan pedagoginen arvio tai selvitys.
Pedagogisen arvion käsittelee oppilashuoltoryhmä ja vanhemmat saavat halutessaan
osallistua siihen.
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Tarvittaessa lapselle laaditaan tehostetun tai erityisen tuen suunnitelma. Moniammatillinen
tiimi yhdessä perheen kanssa asettaa lapsen kasvulle ja kehitykselle tarkoituksenmukaiset
tavoitteet ja menetelmät. Yksilöllisten tutkimusten avulla saadaan tarkempaa tietoa
lapsen kehityksestä ja tarvittavista kuntoutusmenetelmistä.

Kolmiportaisen tuen toteutumista arvioidaan arjen toiminnassa päivittäin. Tehostetun tai
erityisen tuen suunnitelmaa arvioidaan myös palavereissa, joihin kutsutaan mukaan
perheen lisäksi tarvittavat asiantuntijat. Kevään viimeiseen kokoontumiseen osallistuu
mahdollisuuksien mukaan myös erityisopettaja vastaanottavasta koulusta.

Pikkolan päiväkodin pedaryhmä kokoontuu säännöllisesti ja siihen kuuluu johtajan lisäksi
yksi varhaiskasvatuksen opettaja joka ryhmästä. Pedaryhmä ylläpitää pedagogista
keskustelua, tarttuu ajankohtaisiin asioihin ja miettii päiväkodin yhteisiä kehittämisen
kohteita.

11   OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Yksikkö/yksiköt, joita suunnitelma koskee
Pikkolan päiväkoti/ Varsankellot

1.
Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut
Pikkolan päiväkodin esiopetusryhmä, jossa on 18 esioppilasta. Veo on ryhmän käytettävissä ja
myös tarvittaessa lastenneuvolan, perheneuvolan sekä sosiaalitoimen palvelut.

Oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä
palvelujen toteuttamisessa tarvittava monialainen yhteistyö
OHR kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Muita yhteistyötahoja kutsutaan
tarvittaessa mukaan.

Oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittäisiin lapsiin/oppilaisiin, yhteisöön ja
yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan
Oppilashuollon toimia kohdennetaan tarvittaessa yksittäiseen lapseen ja tarvittavat
yhteistyötahot sekä lapsen vanhemmat kutsutaan mukaan. Toimintaa ja sen malleja seurataan
ja kehitetään jatkuvasti.

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
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Oppilashuoltoryhmä tukee kokonaisvaltaisesti yksittäisen lapsen  ja koko esiopetusryhmän
terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja edistetään Huomaa
hyvä -materiaalin avulla, jossa huomioidaan lasten vahvuudet sekä harjoitellaan erilaisia uusia
vahvuuksia. Käytössä on Miniverso -sovittelu, jonka avulla lapsia ohjataan ratkaisemaan
ristiriitatilanteita sovittelevalla tavalla.
Esikouluryhmässä lapset kokoontuvat yhteisiin kokouksiin, joissa mietitään koko ryhmän yhteistä
hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintaa.

Yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano, toimintatavat ja käytännöt
Pikkolan päiväkodin oppilashuoltoryhmään kuuluu Soile Kaari (varhaiskasvatuksenjohtaja
johtaja), Johanna Pyykkönen (VEO), Anna Kela (esiopettaja) ja Virpi Arppe (esiopettaja).
Oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Kokoontumisesta
tiedotetaan vanhemmille etukäteen ja heillä on oikeus osallistua tapaamiseen.
Päiväkodinjohtaja kirjoittaa ja arkistoi muistion. Muistioon ei tule oppilaiden nimiä.

Yhteistyö yksikön ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa
yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä
Erilaisia hyvinvointia edistäviä yhteistyötahoja kuten neuvola ja perheneuvola kutsutaan
tarvittaessa tapaamiseen.

Oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä erityisesti
esiopetuksen siirtymävaiheissa (vain esiopetus)
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen tiedonsiirto tapahtuu syksyllä ja keväällä
nivelpalavereissa, joihin osallistuu esiopetuksen ja alkuopetuksen edustus.
EO12- lomake käsitellään vastaanottavan koulun alkuopettajien ja erityisopettajan kanssa
toukokuussa.
Kirkkoharjun koulun erityisopettaja vierailee esiopetusryhmässämme syksyllä ja keväällä ja
osallistuu keväällä tehostetun tuen palavereihin. Johtava erityisopettaja osallistuu tarvittaessa
tehostetun tuen palavereihin.

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 aikana ryhmässä vierailee hammashoitaja kertomassa suuhygieniasta ja
hammashoidosta.
Sapere ohjelman kautta tutuksi tulee terveellinen ja monipuolinen ruokavalio.

Järjestyssäännöt
Koko yksikössä on yhdessä sovitut järjestyssäännöt. Varsankelloissa on yhdessä lasten kanssa
sovittu keskustellen ryhmää koskevat omat säännöt.

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen poissaolosta esiopetusryhmään.
Ennalta tiedossa olevat poissaolot haetaan erillisellä lomakkeella.



KANGASALAN KAUPUNKI
Sivistyskeskus/Esiopetus

14

Pidemmän poissaolon aikana huoltajat huolehtivat esiopetuksen järjestämisestä esiopetuksesta
saatujen ohjeiden mukaan.

Tapaturmien ehkäisy sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Sisältyy yksikön turvallisuussuunnitelmaan.

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

Oppilaskuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
Yksi ryhmän kasvattajista on vastassa kuljetusoppilasta taksista ja eskarin päätyttyä saattaa
hänet taksiin.

Suunnitelma lasten/oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteisiin puututaan välittömästi ja turvallisuussuunnitelmasta
löytyy toimintaohjeet. Tarvittaessa myös oppilashuoltoryhmä kokoontuu.

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Äkillisissä kriiseissä ja uhka-, vaaratilanteissa toimimiseen löytyy ohjeet turvallisuussuunnitelmasta.
Tarvittaessa OHR kokoontuu.

3.
Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen/nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja
oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisten tukitoimien toteuttamiseksi
Yksilökohtaisessa oppilashuoltopalaverissa käsitellään yhden lapsen asiaa kerrallaan ja
vanhemmilla on oikeus osallistua asian käsittelyyn ja heiltä pyydetään siihen suostumus.
Pedagoginen arvio käsitellään oppilashuoltoryhmässä johon vanhemmilla on oikeus osallistua.
Tehostetun tai erityisen tuen palaveri on useimmiten moniammatillinen.

Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa (vain perusopetus)

Lapsen/oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen
esiopetuksessa
Lääkehoitosuunnitelma tehdään tarvittaessa. Erityisruokavalio sovitaan ruokapalvelun kanssa.

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, sairaalaopetuksen yhteydessä sekä joustavan
perusopetuksen yhteydessä
Osallistumme tarvittaessa esim. sairaalassa pidettäviin palavereihin.

Esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa, kuten perhe-
ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat (esiopetus)
Tarvittaessa pidetään yksilökohtainen oppilashuoltopalaveri, jossa annetaan huoltajille tietoa
erilaisista tukimuodoista. Velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

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
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Oppilashuoltoryhmä kutsutaan koolle. Esiopettajat tiedottavat huoltajia ja heillä on oikeus
osallistua. Huoltajilta pyydetään suostumus asian käsittelyyn

Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys
Oppilashuoltokertomukset laaditaan Pikkolan päiväkodissa ja arkistoidaan siellä.

Yhteistyö esiopetuksen/koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa,
kuten perheneuvola, lastensuojelu, erikoissairaanhoito, nuorisotoimi ja poliisi
Perheneuvolaa voidaan konsultoida lasten asioissa anonyymisti sekä tarvittaessa vanhempien
suostumuksella tehdä varhaiskasvatuksen lähete perheneuvolaan. Lastensuojelun,
erikoissairaanhoidon, nuorisotoimen ja poliisin kanssa tehdään yhteistyötä tarvittaessa
turvallisuussuunnitelman mukaisesti.

  4.
Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten/oppilaiden ja huoltajien kanssa
Oppilashuoltoryhmän kokoontumisista tiedotetaan huoltajia ja heillä on oikeus osallistua näihin.
Käsiteltävästä asiasta riippuen lapsia osallistetaan oppilashuollon toimintaan.

Lapsen/oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
Huoltajilla on mahdollisuus kertoa, millä tavalla he tahtoisivat osallistua oppilashuoltoon.
Lapset osallistetaan fyysisen ja psyykkisen oppimisympäristön arviointiin ja suunnitteluun ja
rakentamiseen.

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista
tiedottaminen huoltajille ja yhteistyötahoille
Huoltajat voivat lukea oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista ryhmän ilmoitustaululta
löytyvästä oppilashuollon esitteestä.

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

Kangasalla 30 / 8 2019

Yksikön/yksiköiden esimiehen/esimiesten allekirjoitus

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Soile Kaari


