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Tulevan esioppilaan huoltajille
Lapsenne aloittaa esiopetuksen syksyllä 2020. Tässä kirjeessä annetaan tietoa esiopetukseen
ilmoittautumiseen liittyvistä käytänteistä.
Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi
osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava täydentävä toiminta
on maksullista.
Esiopetukseen ilmoittautuminen
Esiopetukseen ja sitä täydentävään toimintaan ilmoittaudutaan 7.–21.1.2020 sähköisellä lomakkeella.
Esiopetuspaikka määräytyy lapsen kotiosoitteen mukaan, tulevan koulupolun mukaisesti. Esiopetus järjestetään kouluilla. Päiväkodinjohtaja ja rehtori muodostavat yhteistyössä koulupolun mukaiset esiopetusryhmät.
Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti koulujen lukuvuoden mukaisesti 11.8.2020–4.6.2021. Päivittäinen esiopetusaika on neljä tuntia. Koulujen loma-aikoina on tarvittaessa mahdollisuus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.
Huoltaja voi valita lapselleen esiopetusta täydentäväksi toiminnaksi joko osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tai
Eppu-kerhotoiminnan. Valinta tulee ilmoittaa esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Osa-aikainen varhaiskasvatus järjestetään päiväkodissa ja Eppu-kerhotoiminta koululla. Henkilökunta kuljettaa tarvittaessa lapsen toimipisteestä toiseen.
Esiopetusta täydentävän toiminnan palveluvaihtoehdot ja hinnat
Eppu-kerhotoiminnassa on kiinteä kuukausimaksu, alla palveluntarpeet sekä tämänhetkiset hinnat:
• Esiopetus 4 h / pv + täydentävä kerhotoiminta 1–3 h / pv (70 € / kk)
• Esiopetus 4 h / pv + täydentävä kerhotoiminta 3–4,5 h / pv (120 € / kk)
• Esiopetus 4 h / pv + täydentävä kerhotoiminta 4,5–6 h / pv (140 € / kk)
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen hinta määräytyy palveluntarpeen, perhekoon ja tulojen mukaan. Alla palveluntarpeet ja hintavälys tällä hetkellä:
• Esiopetus 4 h / pv + päivähoito enintään 5 h / pv (0–174 € / kk)
• Esiopetus 4 h / pv + päivähoito yli 5 h / pv (0–232 € / kk)

Kerhotoiminta on maksutonta niille perheille, joilta ei tulojen mukaan perittäisi asiakasmaksua kunnallisesta
varhaiskasvatuksesta. Maksuvapautusta on aina haettava kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella ja maksuvapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta, kun hakemus on vastaanotettu.
Molemmat palvelut ovat yhdenvertaisia sisarusalennuksen suhteen. Sisarusalennuksessa huomioidaan saman
perheen toinen ja sitä seuraavat varhaiskasvatus- tai Eppu-kerhotoimintapalvelua käyttävät sisarukset.
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Vaihtoehdot koulupolun mukaiselle esiopetukselle
Tampereen kaupunki järjestää esiopetusta myös alla olevien painotusten ja vaihtoehtojen mukaisesti:
• Saksan kieli (Tammelan koulu), Minna Nylund p. 040 806 3367
• Ranskan kieli (Wivi Lönnin koulu), Pekka Pyykkönen p. 050 5013944
• Montessori (Johanneksen koulu), Taina Seppä p. 040 801 2527
• Montessori (Karosen koulu), Eeva Närhi p. 040 505 5816
• Montessori (Tesoman päiväkoti), Hanna Palho p. 0400 299 450
• Iltahoito (Tesoma, Pappila, Hervanta, Kukkapelto), Päivi Uotinen p. 040 545 9924
• Vuorohoito, Päivi Uotinen p. 040 545 9924
Näihin ilmoittaudutaan samalla sähköisellä lomakkeella kuin koulupolun mukaiseen esiopetukseen.
Esiopetusta järjestävät myös yksityiset koulut ja päiväkodit seuraavasti
• Englannin kieli, Sunshine Early Learning Centre, Jenni Lenihan p. 0400 702 890
• Englannin kieli, Tampereen englantilaisen koulun ystävät ry, Kirsi Rouhento p. 050 413 9355
• Ruotsin kieli, Svenska samskolan i Tammerfors, Ronny Holmqvist p. 050 432 7189
• Tampereen Rudolf Steiner – koulu, p. 03 3141 6123 tai info@tampereensteinerkoulu.fi
• Tampereen kristillinen koulu, Merja Kinnunen, p. 050 570 2854
Yksityisten järjestämään esiopetukseen hakevien tulee olla yhteydessä suoraan ko. yksikköön. Yhteydenoton
lisäksi huoltaja täyttää kunnallisen esiopetuksen sähköisen ilmoittautumislomakkeen.
Esiopetuspaikan vastaanottaminen ja esiopetukseen tutustuminen
Tieto lapsen tulevasta esiopetuspaikasta ilmoitetaan sähköisen palvelun kautta, mikäli olette hyväksyneet sähköisen tiedoksiannon. Muutoin tiedoksianto lähetetään kirjeitse huhtikuun loppuun mennessä. Tiedoksianto
sisältää tulevan esiopetuspaikan yhteystiedot. Esiopetuspaikka ja esiopetusta täydentävä toiminta katsotaan
vastaanotetuksi, mikäli huoltaja ei ilmoita peruutuksesta kahden viikon kuluessa päätöksen saatuaan. Peruutukset ilmoitetaan päätöksessä olevan päiväkodinjohtajan sähköpostiosoitteeseen.
Esiopetusyksiköt järjestävät tuleville esioppilailleen tutustumispäivän myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Ensimmäisenä päivänä 11.8.2020 esiopetus alkaa jokaisessa yksikössä kello 9.00.
Lisätietoja
Mikäli Teillä on kysyttävää esiopetukseen ilmoittautumisesta, asuinalueenne päiväkodinjohtajat auttavat mielellään.
Tervetuloa esiopetukseen!
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