Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vuosisuunnitelma
Kiteen esiopetus

Nivelvaihe varhaiskasvatuksesta / kotoa ensimmäiseen esiopetusvuoteen:
Ajankohta:

Toiminta:

Kun lapsi täyttää 4 v.

Lastenneuvolan laaja terveystarkastus; varhaiskasvatuksen 4vuotiskaavake.

Maaliskuu ennen

Kotiin postitetaan ohjeet esiopetuspaikan hakemisesta.

esiopetuksen alkua

Esiopetuspaikka haetaan eDaisyssä.

Huhti-toukokuussa

Eskari-infot perheille; keskustelu- ja tiedotustilaisuus huoltajille

ennen esiopetuksen

esiopetuksesta ja tulevista esiopetuspaikoista.

alkua
Huhti-toukokuu ennen

Päätös esiopetuspaikasta

esiopetuksen alkua
Touko-elokuu ennen

Mahdolliset tiedonsiirtopalaverit perheen, varhaiskasvatuksen ja

esiopetuksen alkua

tulevan esiopetusryhmän välillä. Palaverissa tarvittaessa mukana
moniammatillinen tiimi.

Toukokuu- elokuu

Tiedonsiirto entisestä varhaiskasvatusryhmästä esiopetusryhmään;

ennen esiopetuksen

vasut, lausunnot ym.

alkua

Kesäkuussa yleisen eskari-infon postittaminen kaikille huoltajille.

Toukokuu tai elokuu

Jokaisen esiopetusryhmän oma ”eskariin tutustumishetki”.

ennen esiopetuksen

Mahdollisuuksien mukaan huoltajat täyttävät lapsen

alkua

esiopetussuunnitelman henkilötieto-osion.

Ensimmäisenä ja toisena esiopetusvuotena tapahtuu:

Ajankohta:

Toiminta:

Elokuu;

Henkilötietolomake täytetään kirjallisena lomakkeena Daisysta löytyvien

ensimmäinen

perustietojen lisäksi.

esiopetusvuosi
alkaa
Molemmat

Arkivuorovaikutus perheiden kanssa; tulo- ja lähtötilanteet, Daisy

esiopetusvuodet

Molemmat

Koko perheen toiminnallinen ilta tai vanhempainilta; kukin ryhmä päättää

esiopetusvuodet

itselleen sopivan yhteistyömuodon.
Esiopetusvuoden aikana järjestettävät koko perheen toiminnalliset tapahtumat,
vanhempainillat ja juhlat.

Molemmat

Jo olemassa olevat mahdolliset tukitoimet ja tutkimukset jatkuvat. Ohjataan

esiopetusvuodet

lapset mahdollisiin tutkimuksiin ja tuen piiriin.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kirjaa Wilmaan varhaiskasvatuksen
opettajan kanssa mahdolliset pedagogiset arviot / selvitykset tehostettuun ja
erityiseen tukeen liittyen.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kirjaa Wilmaan osa-aikaisen
erityisopetuksen toimenpiteet.

Molemmat

Moniammatilliset palaverit tarpeen mukaan lapsen kasvun tukemiseen

esiopetusvuodet

osallistuneiden tahojen kesken.

Molemmat

Kaikkien lasten äännevirheet kartoitetaan ja äänneopetusta annetaan tarpeen

esiopetusvuodet

mukaan. Opetuksesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Molemmat

Yhteistyö alku- ja esiopetuksen välillä eri muodoissa.

esiopetusvuodet

Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja muiden esiopetusryhmien välillä.
Yhteistyö eri toimijoiden, kuten seurojen ja järjestöjen kanssa.

1.esiopetusvuosi

Kun lapsi täyttää 5-vuotta, ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja tekee KEHUarvion.

2.esiopetusvuosi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja käy tekemässä ryhmissä Boehmin
käsitetestin sekä kartoittamassa lasten tuen tarpeen

Molempina

Laaditaan lasten henkilökohtaiset esiopetussuunnitelmat yhdessä huoltajien ja

esiopetusvuosina

tarvittavien asiantuntijoiden kanssa

syys-marraskuussa

•

Ennen esiopetussuunnitelmakeskustelua lapsi ja huoltajat täyttävät
kotona esiopetussuunnitelman ”Lapsen osio” –lomakkeen.

•

Keskustelussa käydään läpi esiopetussuunnitelmaan liittyvät asiat ja
kullekin ikäryhmälle suunnitellut taitokartoitukset.

•

Keskustelun jälkeen siitä vastannut työntekijä kirjaa
esiopetussuunnitelmaan keskustelussa esiin tulleet asiat.

•

Esiopetussuunnitelma annetaan kotiin luettavaksi ja tarkistettavaksi.

•

Esiopetussuunnitelmia tarkistetaan, muokataan ja niiden tietoja
käytetään hyväksi koko esiopetusvuoden ajan lapsen kehityksen
tukemiseksi.

Molempina

Arvioidaan yhdessä huoltajien ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa lasten

esiopetusvuosina

henkilökohtaisten esiopetussuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista

huhti-toukokuussa

Nivelvaihe esiopetuksesta alkuopetukseen:
Ajankohta:

Toiminta:

Molemmat

Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä eri muodoissa (suunnitellaan ja

esiopetusvuodet

toteutetaan yhteistyössä); teemapäivät, pajapäivät, yhteisopettajuus, retket,
tapahtumat, juhlat, luokkavierailut, leikkihetket yms.

2.esiopetusvuoden

Esiopetuksesta kouluun siirtyvien lasten tukitoimien kartoittaminen yhdessä

syksy

tulevan opettajan / koulunjohtajan kanssa tarvittavien resurssien turvaamiseksi.

2.esiopetusvuoden

Kouluun ilmoittautuminen kotiin postitetulla lomakkeella.

tammi-maaliskuu

Mahdolliset valmistavan opetuksen keskustelut varhaiskasvatuksen päällikön
kanssa.

2.esiopetusvuoden

Lapsikohtaiset tiedonsiirtopalaverit; Huolehditaan lapsen opetuksen

huhti-toukokuu

järjestämisen kannalta tarvittavan tiedon siirtymisestä tulevaan kouluun. Esim.
palaverit huoltajien, psykologin, esiopetuksen henkilökunnan, tulevan
luokanopettajan / erityisopettajan ja lapsen kuntoutukseen osallistuneiden
tahojen kanssa

2.esiopetusvuoden

Varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja tarvittaessa

huhti-toukokuu

mukana luokkajaon suunnittelussa

2.esiopetusvuoden

Valmiit esiopetussuunnitelmat siirretään kouluun huoltajien suostumuksella

huhti-toukokuu

2.esiopetusvuoden

Kouluun tutustumispäivä; Jokainen koulu järjestää tuleville ekaluokkalaisille

huhti-toukokuu

tutustumispäivän omien käytäntöjensä mukaan.

2.esiopetusvuoden

Kummioppilastoiminta; Jokainen koulu järjestää omien käytäntöjensä mukaan

huhtikuu -

kummioppilastoimintaa.

ekaluokan syksy

2.esiopetusvuoden
toukokuu

Lapsen paperit:
•

Esiopetussuunnitelma: Alkuperäinen arkistoidaan, kopiot kotiin ja
huoltajien luvalla kouluun.

•

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tekemät arviot: arkistoidaan

•

Lausunnot: siirretään kouluun huoltajien luvalla

•

Vanhat hoito- ja kasvatussuunnitelmat, neuvolalomakkeet ja 5 v.-Kehut:
arkistoidaan

•

Kirjatut havainnot: kirjataan lasten papereihin ja alkuperäiset hävitetään

2.esiopetusvuoden

Mahdollisesti tuleva opettaja vierailee esikoulussa

toukokuu

tutustumassa lapsiin. Lapset vierailevat
mahdollisuuksien mukaan koulussa
esiopetusryhmän kanssa.

Ekaluokan syksy

Vaihdetaan suullisesti tietoa entisistä esioppilaista
opettajan kanssa hänen vielä tutustuessa lapsiin ja
ryhmään. Tiedonsiirtoon kysytään lupa huoltajilta.

