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1 ESIOPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

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

Lukuvuosi 2019-2020
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 10.4.-13.4.2020

Henkilökunta:

Kiurut, 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen lasten hoitaja, 1
varhaiskasvatuksen avustaja, 24 lasta

Kerttuset: 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen lasten hoitaja, 24 lasta

2 ESIOPETUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

2.1 Suunnittelun periaatteet

(esim. suunnitteluajankohdat ja käytännöt)

Opettajien suunnitteluaika 5 tuntia näkyy työvuorosuunnitelmissa.  Huoltajien ja lasten
suunnitelmat huomioidaan toiminnan toteutuksessa ja tuodaan esille dokumentoimalla
sitä esim. viikkokirjeisiin

2.2       Toimintakulttuuri
1. Toimintaperiaatteet ja oppimisympäristö

Lapsi
Lapsi on päiväkodissamme päähenkilö. Hän on hyvä, osallinen, utelias, tutkiva, leikkivä
ja liikkuva. Lapsi elää vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja huomioidaan osana
omaa perhettään. Lapset kohdataan yksilöllisesti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.
Lapsi tarvitsee aikuista opettamaan yhdessä elämisen ja olemisen taitoja sekä
asettamaan rajoja, antamaan rakkautta ja auttamaan esteiden yli. Jokaiselle lapselle
turvataan hänen tarvitsemansa tuki.
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Oppimisympäristö
Kasvatushenkilöstö huomioi jokaisen lapsen yksilöllisesti, turvaa lapsen hyvän
kasvatuksen, oppimisen ja hoidon sekä luo kiireettömän ja lämpöisen ilmapiirin. Meillä
on yhdessä sovitut linjat, joita kaikki noudattavat. Aikuiset rakentavat yhdessä lasten
kanssa ympäristön kauniiksi, oppimista tukevaksi ja monipuoliseksi. Päiväkotiympäristö
on turvallinen, selkeä ja muuttuva. Oppimiseen vaikuttaa merkittävästi myös avoin ja
lämmin vuorovaikutus lasten vertaisryhmässä, aikuisten kesken sekä lasten ja aikuisten
välillä. Tunnekasvatus-menetelmät ovat osa päiväkodin arkea.

Toiminta ja työtavat
Päiväkotimme tarjoaa monipuolista toimintaa ja arvostaa leikkiä. Leikille annetaan
aikaa, leikkejä ohjataan ja leikki nähdään monipuolisena oppimisen välineenä.
Pidämme tärkeänä hyviä tapoja, luontoa, kulttuuria ja kestävää kehitystä.
Päiväkodissamme on käytössä Mini-Verso sovittelu-menetelmä ristiriitojen
ratkaisemiseksi ja kiusaamisen ennaltaehkäisynä. Otamme toiminnassa huomioon
lasten ja perheiden eri kulttuurit, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Toimimme
säännöllisesti pienryhmissä. Teemme tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa ja luomme
heidän kanssaan yhteiset painopisteet toiminnalle ja yksilöllisen suunnitelman jokaiselle
lapselle. Suunnittelemme ja arvioimme toimintaa lasten ja perheiden kanssa.

Kasvattajayhteisö
Kasvatushenkilöstö on motivoitunut, kehityshaluinen ja toisiaan kunnioittava.
Sitoudumme yhdessä tehtyihin linjauksiin ja noudatamme niitä. Henkilöstö toimii
ammatillisesti ja toisiinsa luottaen. Ongelmatilanteet puhutaan avoimesti ja huumori
auttaa jaksamaan. Huomioimme toiminnassa jokaisen henkilökohtaiset vahvuudet.
Suhtaudumme positiivisesti erilaisiin työtapoihin. Kuuntelemme ja tulemme kuulluksi
työyhteisössä. Luomme hyvää ME-henkeä.

Päivän polku

Päivän polku kuvaa arjen pedagogiikkaa päiväkodissamme.

Lapsen päiväkotipäivä alkaa käsien pesemisellä (infektioiden ehkäisy) ja
aamukuulumisten vaihtamisella. Tähän tilanteeseen panostamme, jotta lapsi tuntee
itsensä tervetulleeksi ja kokee olonsa turvalliseksi.

Aamupäivisin toimimme pienryhmissä. Pienryhmätoiminta antaa aikaa yksilölliselle
kohtaamiselle ja lapsen osallisuudelle, vähentää lapsen sosiaalisten kontaktien määrää
ja tuo rauhallisuutta toimintaan. Harjoittelemme myös koko ryhmänä toimimista.
Kaikki päiväkotipäivän tilanteet sisältävät kasvatusta, opetusta ja hoitoa, toisin sanoen
arjen pedagogiikkaa. Lapsi oppii kaikissa arjen tilanteissa eri aisteja käyttäen. Hän oppii
tutkimalla, kokeilemalla, mallista vertaisryhmässä ja aikuiselta. Aikuinen tukee lapsen
oppimista sanoittamalla, ohjeistamalla, kannustamalla ja mallintamalla. Lapsi
huomioidaan yksilönä oman ikätasonsa mukaan. Lapsen hyvä ja turvallinen olo
muodostuu laadukkaasta arjesta: ruokailusta, ulkoilusta, levosta ja riittävästä
liikunnasta.
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Lapselle ominaisia tapoja toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja ilmaisu
monin eri tavoin.

Annamme paljon aikaa leikille ja sitä tapahtuu niin ohjatusti kuin omatoimisestikin pitkin
päivää. Järjestämme tilat ja materiaalit leikkiin innostaviksi yhdessä lasten kanssa.
Leikkitauluja voidaan käyttää leikin jakamisessa apuna eri tavoin. Leikin kautta voi
opetella mm toisten kanssa toimeen tulemista, käsitellä uusia ja vaikeitakin asioita ja
harjoitella ristiriitojen ratkaisua. Leikkiessä opitaan jakamista, mielikuvituksen käyttöä ja
kehon hallintaa. Lapset saavat tuoda omia leluja päiväkotiin leikkiä rikastuttamaan.
Lapsella on myös mahdollisuus halutessaan leikkiä yksin. Aikuiset ovat läsnä lasten
leikissä, havainnoimassa, tai osallistumassa siihen.

Liikunta on terveyttä edistävää toimintaa ja päivittäinen liikuntasuositus on yhteensä
kolme tuntia, josta osa tapahtuu päiväkotipäivän aikana, osa kotona. Lapsi liikkuu
luonnostaan ja mahdollistamme liikkumisen niin ulkona kuin sisällä. Liikunnassa keskeistä
on oman kehon hallinta, liikkumisen riemu, perusliikuntataitojen harjoittelu sekä
liikunnan avulla oppiminen. Pidämme ulkoilua tärkeänä osana lapsen kehitystä ja
terveyttä, joten päiväkodissamme ulkoillaan säällä kuin säällä. Pukemistilanteissa
harjoittelemme monia eri taitoja, kuten hienomotoriikkaa, värejä, keskittymistä ja sään
mukaista pukeutumista.

Päiväkodin pihan-alueet mahdollistavat monipuolisen leikin ja liikkumisen.
Hyödynnämme ulkoilupihojemme lisäksi myös koulun urheilukenttää sekä läheistä
metsää ja pururataa hiihtoon, luisteluun ja erilaisiin retkiin. Uuden koulun rakentamisen
ajan hyödynnämme luistelussa myös Lemetyn kenttää. Vatialan kirjastossa käydään
säännöllisesti. Sijaintimme Kangasalan ja Tampereen rajalla tarjoaa myös hyvät
liikenneyhteydet niin Kangasalan kuin Tampereen suuntiin.

Tutkiminen lähtee lapsen omista mielenkiinnonkohteista. Aikuinen on mukana
innostamassa, ihmettelemässä, antamassa aikaa ja tarjoamassa lisää kummastelun
aiheita. Oman oivalluksen kautta lapselle syntyy oppimisen ilo ja motivaatio.
Musiikki on laulamista, soittamista, rytmiä, kuuntelua, liikkumista, tanssimista ja
esteettistä kokemista. Kädentaitoja harjoitellaan esim. piirtämällä, leikkaamalla,
maalaamalla, liimaamalla ja leipomalla. Kokeilemme erilaisia tekniikoita ja tutustumme
monenlaisiin materiaaleihin. Lapsi pääsee ilmaisemaan itseään myös mm. draaman ja
satujen kautta.

Päivän aikana nautimme aamiaisen, lounaan ja välipalan. Aikuiset syövät yhdessä
lasten kanssa ja yhdessä harjoitellaan kauniita pöytätapoja, kattamista, ruuan
ottamista, hygieniaa sekä uusien makujen maistamista. Ruokailutilanteista tehdään
mukavia ja kannustavia. Ruokailussa tuetaan lasten omatoimisuutta ja vältetään
turhaa odottelua. Monet juhlat ja perinteet näkyvät myös meidän
ruokapöydässämme, kuten joulu ja pääsiäinen.

Lepo on tärkeää lapsen kasvun, kehityksen ja jaksamisen kannalta. Meidän
päiväkodissamme kaikki lapset lepäävät. Esiopetusryhmissä on Virkkula-toiminta.
Virkkulassa lapset ovat aikuisen kanssa rentoutumishetkellä missä kaikille tarjotaan
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lepotauko päivän keskellä. Rentoutumishetken jälkeen lapset nousevat leikkeihin ja
muihin touhuihin.
Iltapäivisin leikitään ja ulkoillaan.  Hakutilanteissa kerromme päivän kuulumisia ja
sanomme käsiheipat.
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2.2 Ilmiöpohjaisuus ja toiminnallisuus opetuksessa

Toiminta suunnitellaan lasten mielenkiinnon kohteet huomioiden ja kokonaisoppimisen
mallin mukaan. Aiheita käsitellään toiminnallisen oppimisen menetelmin ja yhdistetään
niihin oppimisen alueet ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet.

2.3 Retket ja projektit

Viikottain tehdään retkiä lähiympäristöön. Sen lisäksi käydään uimahalli- ja linja-autoretkillä
omassa ja naapurikunnassa. Eskariretki tehdään keväällä 2020. Syyspuolella lasten
mielenkiinnosta nousevat ilmiöt ovat projektien aiheita. Muita projekteja ovat myös
käsityö/askarteluprojektit (rytmisoittimet/ompelutyö).

2.4 Tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen toteutuminen

Arjessa käytetään tablettia, tietokonetta, projektoria, dokumenttikameraa, kameraa
monipuolisesti oppimisen ja opetuksen välineenä. Lapset ovat aktiivisia käyttäjiä ja
käytössä on myös esiopetuksen digimateriaali.

2.5 Liikunta toimintakulttuurissa

Liikunta on mukana lähes kaikissa arjen tilanteissa; ulkoilu päivittäin 2krt, retkeily viikoittain,
ohjattu liikunta toteutetaan liikunnan vuosisuunnitelman mukaisesti niin sisällä kuin ulkona,
siirtymätilanneliikunta ja liikunta leikkitilanteissa. Liikuntaa käytetään suunnitelmallisesti
oppimisen välineenä. Perheitä kannustetaan yhteiseen liikkumiseen ja tiedotetaan
liikkumisen merkityksestä.

2.6 Kulttuuri - ja kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen

Kasvatushenkilöstö tutustuu perheiden kulttuureihin ja huomioi ne toiminnassa. Käytetään
aktiivisesti kulttuuri- ja kansainvälisyyskasvatussuunnitelman sisältöjä arjessa.

2.7 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen esiopetuksessa

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen pohjautuu Kangasalan
varhaiskasvatuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Lapset tulevat
toiminnassa kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön
liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta.
Tavoitteena on edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukea lapsia
oman identiteetin rakentumisessa.

Sukupuolisensitiivisyyteen kiinnitetään huomiota ja reflektoidaan omaa toimintaa tiimissä.
Oppimisympäristöjen rakentamisessa huomioidaan esteettömyys ja
sukupuolisensitiivisyyden näkökulmat.

Vertaissovittelu-menetelmä on osa toimintakulttuuria ja vahvistaa lasten tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta. Tässä apuna on päiväkodin omat sovittelun linjaukset.

Perheiden katsomukset tunnetaan ja huomioidaan toiminnassa. Uskonnoista ja
katsomuksista puhutaan tasa-vertaisesti ja Pikku-kirkon rinnalla on tarjolla Pikkupohtijat-
ryhmä.
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3 OPPIMISYMPÄRISTÖ

(psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen ympäristö.)

Oppimisympäristön asiat ovat kohdassa 2.2. Toimintakulttuuri
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4 KEHITTÄMISKOHTEET

4.1 Varhaiskasvatuksen kehittämiskohteet

1. Tieto- ja viestintäteknologia varhaiskasvatuksessa
· Ryhmät suunnittelevat vuosikelloon/toimintasuunnitelmaan tvt-asiat, että ne on

suunniteltu etukäteen
· Tehdään laitehankinnat suunnitellusti: valkotaulut, kamerat x4, kaiuttimet x 2, CD

soitin x 4, tabletteja myös odotellaan
· Luetaan TVT-suunnitelma ja hyödynnetään sen antia toiminnan suunnittelussa
· TVT-kansion sisältö, TVT-pajojen osaaminen ja muiden koulutusten käyttöön

ottaminen
· Osakkeen digikoulutukseen osallistuu 3
· Lasten Kangasala Facebook-päivitysten tekeminen
· Kasvattajakahvila 3.10. tavoitteen edistymisestä, tiimit valmistelevat
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4.2 Esiopetusyksikön omat kehittämiskohteet

2. Hyvät tavat
· Opetamme ja kannustamme tervehtimiseen, kiittämiseen, toisten huomioimiseen,

toisten kuuntelemiseen ja aikuiset ovat esimerkkinä
· yhteinen linja ruokailussa: odottamisen kohdissa opetellaan ja kannustetaan toisten

kanssa seurusteluun ja opetetaan hyviä pöytätapoja (odotushetkeen esim.
keskustelukuvia)

· Kasvattajakahvila 3.10., tiimien kooste edistymisestä ja menetelmistä

3. Tasa-arvokasvatus ja kehotunnekasvatus
· asiantuntijatyöryhmä: Maisa, Sari An, Marja
· Pedailtaan 30.10. kehotunnekasvatus
· Kasvattajakahvila koko aiheesta

4. Leikin ohjaus
· asiantuntijaryhmä; Johanna, Anna-Maija, Eve, Marita
· Pedailta 30.10.

5. Palveluasenne, kaupungin kehittämiskohde:
· Paremmin hallittu arki (Opettajien tiimin johtamisen ja suunnitteluajan yhteinen

kehittäminen)
· Panostus lasten kohtaamiseen päivittäin (Tiimin toimintakulttuurin reflektointi ja arjen

tilanteiden läpikäynti tiimeissä)

6. Keskustelevan työilmapiirin palauttaminen ja vahvistuminen
· Käydään suunnittelupäivillä läpi toimintatapoja vaikeiden asioiden puheeksi

ottamisesta
· Uskalletaan ottaa puheeksi itseä vaivaavat asiat, ei pelätä reaktiota ja harjoitellaan

ammatillista asioiden selvittämistä
· Opetellaan keskustelemaan eri näkökulmista ja ymmärtämään erilaisia

näkökantoja
· Annetaan tarpeeksi aikaa muutoksille
· Luodaan ilmapiiri talossa ja tiimissä turvalliseksi, jotta uskalletaan tuoda ajatukset

esille
· Järjestetään yhteistä kivaa, Super-Hevin tempaukset ja työyhteisöilta

5 TIEDOTTAMINEN

Ryhmäsähköpostit, Päikky-sovellus, tekstiviestit, päivittäiset keskustelut tulo- ja
hakutilanteissa ja mahdollisesti blogi myöhemmin toimintavuonna.
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6 LASTEN JA VANHEMPIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

6.1 Lapsen osallisuus esiopetuksessa

Lasten kanssa toiminnan suunnittelun rakenteet kirjataan ryhmän toimintasuunnitelmaan.
Lasten kanssa pidetään suunnittelukokouksia ja tehdään myös toiminnan arviointia.
Arjessa lasten osallisuus toteutuu niin, että lapset ovat aktiivisia toimijoita ja saavat
vaikuttaa monipuolisesti arjen toimintaan ja tehdä erilaisia valintoja.

6.2 Vanhempien osallisuus esiopetuksessa

Toimintaa suunnitellaan huoltajien kanssa vanhempainillassa sekä lapsen
esiopetussuunnitelmakeskusteluissa. Myös päivittäiset tuonti- ja hakutilanteissa huoltajien
osallisuus toteutuu. Asiakastyytyväisyyskyselyssä keväällä huoltajat arvioivat toimintaa
monipuolisesti. Päiväkodissa järjestetään ryhmien omia ja koko talon yhteisiä perheille
suunnattuja tapahtumia. Järjestetään myös perheiden leikkitreffejä, joissa heillä on
mahdollisuus tutustua vapaasti toisiin perheisiin. Vanhempainryhmän toiminta
käynnistetään syksyn aikana.

6.3 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetussuunnitelma / tehostetun tai erityisen tuen oppimissuunnitelma
tehdään vanhempien kanssa yhteistyössä syyskaudella ja keväällä tehdään koululle
lähtevä tiedonsiirron osuus. Lapsen näkemykset tuodaan esiin oppimissuunnitelman
teon yhteydessä. Lapsi on mukana oppimissuunnitelman teossa ainakin osan aikaa.

7 YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT

Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä tiiviisti. Eskariryhmien yhteinen suunnittelu on kerran
viikossa. Siinä sovitaan yhteisistä sisällöistä ja menetelmistä. Iltapäiväleikit toteutetaan
yhteisesti ja tilat ovat yhteisessä käytössä. Keväällä yhteinen toiminta vielä lisääntyy mm.
kerhojen muodossa. Vatialan alueella pidetään esiopettajapalavereita, joihin osallistuu
alueen jokaisesta yksiköstä esiopettaja. Tapaamisia on 2-4 kertaa toimintavuodessa.
Esiopetusikäisten kesken on myös yhteisiä tapahtumia pitkin vuotta. Yhteistyö
varhaiskasvatuksen kanssa on kiinteää, koska toimitaan varhaiskasvatusyksikössä ja kaikki
toiminta on yhdessä suunniteltu ja toteutettu.

Yhteistyötä tehdään myös perheneuvolan, puheterapeuttien ja perhetyön kanssa.
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8 ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ

8.1 Esi- ja alkuopetuksen toiminnan kuvaaminen

- mitä, miten

Syksyllä saadaan palautetta alkuopetuksesta edellisen vuoden esiopetusikäisistä yleisellä
tasolla. Edellisen vuoden esiopetusikäiset käyvät kylässä kertomassa koulukuulumisiaan.
Kummiluokkatoiminta: esi- ja alkuopetusluokat yhdessä tapaavat muutaman kerran
kevään -20 aikana. Luokkavalintojen valmistelussa tehdään yhteistyötä koulun kanssa.

Tiedonsiirtopalaverit tulevista ekaluokkalaisista on toukokuussa.

8.2 Toimintaan käytettävä tuntimäärä viikoittain

N. 1 t/kk

8.3 Kuvatkaa miten lapsen tuki toteutuu esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, koulun erityisopettaja ja terveydenhoitaja, sekä
tarvittaessa johtava erityisopettaja ovat mukana kevään tehostetun tuen palavereissa.
Opettajalle tiedonsiirto tapahtuu toukokuussa.

8.4 Miten esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä suunnitellaan ja arvioidaan?

Alueniveltyöryhmässä, joka kokoontuu 2 krt/vuosi ja alueen esiopettajien
palavereissa.

9 ARVIOINTI

Puolivuotisarviointi on tammikuussa, koko toimintavuoden arviointi toukokuussa. Toimintaa
arvioidaan myös matkan varrella tiimien viikottaisissa palavereissa ja tiimi-illoissa. Toimintaa
ja esiopetusryhmien yhteistyötä arvioidaan tiimeittän. Arvioinnissa hyödynnetään lasten
kanssa tehtyä arviointia ja vanhemmilta saatua palautetta. Arviointi pohjautuu tehtyyn
lukuvuosisuunnitelmaan ja esiopetussuunnitelmaan sekä yksikön toimintasuunnitelmaan.

10 PEDAGOGINEN TUKI

Kangasalan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman ohjeiden mukaan annetaan,
seurataan ja arvioidaan kolmiportaista tukea. OHR toimii esiopetuksessa pedagogisena
tiiminä.
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11   OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Yksikkö/yksiköt, joita suunnitelma koskee
Vatialan päiväkoti

1.
Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut
Päiväkodissa on 48 eskaria kahdessa ryhmässä, konsultoiva erityisopettaja, normaalit neuvolan,
perheneuvolan ja sosiaalitoimen palvelut käytettävissä. Toisessa esiopetusryhmässä on
ryhmäavustaja.
Päiväkodin ympäristö on Tampereen rajalla oleva voimakkaasti kasvava kylä, jossa on sekä
omakoti-, rivitalo- että kerrostaloasumusta. Asukkaissa ei ole erityispiirteitä

Oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä
palvelujen toteuttamisessa tarvittava monialainen yhteistyö
Kunnan OHR ryhmä vastaa yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta, arvioinnista ja
seurannasta. Yksikön oma OHR ryhmä: päiväkodinjohtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
esiopetusryhmien opettajat sekä tarvittaessa joku muu esiopetuksen ulkopuolinen taho,
vastaavat esiopetusryhmän toiminnasta.
Yksikön linjauksien suunnittelussa ja arvioinneissa on mukana myös talon muu kasvattajayhteisö.
Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa
esiopetusryhmittäin suunnittelemaan ryhmän toiminnan järjestämistä.

Oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittäisiin lapsiin/oppilaisiin, yhteisöön ja
yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan
Esiopetusikäisille järjestetään tarpeen mukaan yksilöllisiä OHR-palavereita, joissa huoltajien ja
ryhmän opettajien lisäksi on yleensä erityisopettaja, yhteistyötahoja ja tarvittaessa
päiväkodinjohtaja mukana. OHR-ryhmä arvioi oppilashuollon toteutumista ja kehittää sitä
tarvittaessa.

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
Vatialan päiväkodissa yksikön toimintasuunnitelmat linjaavat yhteiset toimintatavat ja niiden
toteutumista arvioidaan vuosittain kahdesti koko työyhteisön voimin. Toimintasuunnitelman
toteuttamista ohjaa pedagoginen työryhmä, johon kuuluu päiväkodinjohtaja, erityisopettaja ja
yksi opettaja/lapsiryhmä. Toimintaa kehitetään työyksikön pedagogisissa illoissa, joihin osallistuu
koko henkilöstö. Tämä kaikki on yhteisöllistä, ennaltaehkäisevää oppilashuoltoa esiopetuksen
näkökulmasta.
Jos ilmenee esiopetusryhmissä erityinen tarve yhteisöllisen oppilashuollon palavereihin (kuten
kiusaamistapaus), pidetään siitä palaveri ja muistio arkistoidaan varhaiskasvatustoimistolla.

Yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano, toimintatavat ja käytännöt
Päiväkodissa kokoontuu oppilashuoltoryhmä, johon kuuluu päiväkodinjohtaja, erityisopettaja ja
esiopetusryhmien opettajat. Ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa ja siellä puhutaan
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esiopetuksen järjestämisestä, oppimiseen liittyvistä asioista ja tuen rakenteista. Näistä muistiot
kirjataan ja päiväkodinjohtaja arkistoi ne toimistoonsa.

Yhteistyö yksikön ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa
yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä
Vatialan alueella toimii aluenivel-työryhmä, johon kuuluvat koulun rehtori ja erityisopettajat,
terveydenhoitajat, päiväkotien johtajat ja erityisopettajat ja SRK:n sekä ip-toiminnan edustajat.
Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja siellä keskustellaan toimintojen järjestämisestä
yleisellä tasolla, tehdään suunnitelma nivelvaiheen toteutumiselle ja huolehditaan tiedonsiirron
rakenteista

Oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä erityisesti
esiopetuksen siirtymävaiheissa (vain esiopetus)
Esiopetuksen ja koulun välistä nivelvaiheyhteistyötä tehdään vuoden aikana suunnitelman
mukaan. Marraskuussa on yleinen resurssipalaveri (rehtori, pkj, erityisopettajat), helmikuussa
palaveerataan tarkennetut resurssit rehtorin ja erityisopettajien kesken, koululuokkien
suunnitteluyhteistyössä kuunnellaan esiopetusta sekä koulutulokastietojen siirto opettajille
tapahtuu toukokuun lopussa. Näistä tehdyt muistiot arkistoidaan koulun arkistoon.

Järjestyssäännöt
Esiopetusryhmän kesken tehdään säännöt, joita noudatetaan. Muutoin noudatetaan
turvallisuussuunnitelman ohjeistusta sekä yhdessä laadittuja pihasääntöjä.

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen poissaolosta lapsen esiopetusryhmään. Ennalta tiedossa olevat
poissaolot haetaan erillisellä lomakkeella. Pidemmän poissaolon ajalta huoltajat huolehtivat
esiopetuksen järjestämisestä lapselleen ryhmästä annettujen ohjeiden mukaisesti

Tapaturmien ehkäisy sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Päiväkodin oma turvallisuussuunnitelma päivitetään toimintakauden alussa ja käydään
turvallisuusinfossa 19.9.2018 läpi. Suunnitelma ohjeistaa toiminnan näissä tilanteissä.
Talopalavereissa käydään läpi myös läheltä piti-tilanteet, jotta tapaturmien ennakointi paranee.

Suunnitelma lasten/oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Päiväkodin oma turvallisuussuunnitelma päivitetään toimintakauden alussa ja käydään
turvallisuusinfossa läpi. Suunnitelma ohjeistaa toimimaan näissä tilanteissa (toimintaohjekortti).
Kiusaamisen ehkäisemisen menetelmänä on vertaissovittelumenetelmä käytössä
esiopetusryhmissä.

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Ohjeistus löytyy turvallisuussuunnitelmasta

3.
Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen/nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja
oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisten tukitoimien toteuttamiseksi
Yksilökohtaista oppilashuoltoa järjestetään ja toteutetaan yhteistyössä lapsen sekä hänen
huoltajiensa kanssa. Yksilökohtaista oppilashuolto suunniteltaessa otetaan huomioon lapsen kyky
olla vaikuttamassa sekä päättämässä häntä koskevia suunnitelmia

Lapsen/oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen
esiopetuksessa
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Mikäli lapsi sairastuu kesken esiopetuspäivän, ollaan huoltajaan yhteydessä.
Pitkäaikaissairauksissa noudatetaan lääkehoitosuunitelmaa

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, sairaalaopetuksen yhteydessä sekä joustavan
perusopetuksen yhteydessä
Oppilaalle voidaan antaa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tuesta toiseen siirtyminen
käsitellään moniammatillisessa oppilashuollossa pedagogisten arvioiden ja pedagogisten
selvitysten pohjalta.

Esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa, kuten perhe-
ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat (esiopetus)
Ohjeistus löytyy turvallisuussuunnitelmasta

Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menet-
telytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä
Asiantuntijat osallistuvat tarvittaessa yksilöllisiin OHR-palavereihin.

Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys
OHR-muistiot säilytetään päiväkodinjohtajan toimistossa, lukitussa kaapissa. Lasten paperit
arkistoidaan varhaiskasvatustoimistoon esiopetuksen päätyttyä

Yhteistyö esiopetuksen/koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa,
kuten perheneuvola, lastensuojelu, erikoissairaanhoito, nuorisotoimi ja poliisi
Yhteistyötahot osallistuvat tarvittaessa yksilöllisiin OHR-palavereihin. Muussa yhteistyössä
noudatetaan Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisia
linjauksia

  4.
Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten/oppilaiden ja huoltajien kanssa
Vanhemmat osallistuvat oman lapsensa osalta yksilökohtaisiin palavereihin. Jokaisen
vanhemman kanssa laaditaan lapselle oppimissuunnitelma. Keväällä käydään toinen keskustelu
oppimissuunnitelmasta, josta tehdyllä muistiolla välitetään tieto koulun opettajille.

Lapsen/oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
Oppilashuollon tiedote jaetaan esiopetusryhmien vanhempainilloissa syksyisin ja asiaa esitellään kevään
eskari-infossa.

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista
tiedottaminen huoltajille ja yhteistyötahoille
Oppilashuollon tiedote jaetaan esiopetusryhmien vanhempainilloissa syksyisin ja asiaa esitellään
kevään eskari-infossa.

5.
Oppilashuollon toteuttaminen ja seuraaminen
Oppilashuoltoryhmä seuraa tämän suunnitelman toteutumista vuosittaisissa palavereissaan.

Kangasalla 29 / 7 2019

Yksikön/yksiköiden esimiehen/esimiesten allekirjoitus

Mari Järvenpää


