ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
LUKUVUODEKSI 2018-19

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää ilmoittautumisten perusteella esiopetuspaikoista
määrärahansa puitteissa kevätlukukauden 2018 aikana. Päiväkotien esiopetus on tarkoitettu
ensisijaisesti niille, jotka tarvitsevat kokopäiväpaikan. Hakeutumista ei ole sidottu oppilaan
asuinpaikkaan, vaan hakeutua voi mihin tahansa opetuksen järjestämispaikkaan.
LOMAKE PALAUTETAAN VIIMEISTÄÄN 25.2.2018 MENNESSÄ SIIHEN PÄIVÄKOTIIN TAI
KOULUUN, MINKÄ HUOLTAJA ENSISIJAISESTI HALUAA LAPSENSA ESIOPETUSPAIKAKSI.
ILMOITTAUTUMINEN ON SITOVA.
Esiopetukseen voi poikkeustilanteissa hakeutua myöhemminkin
asuinpaikka muuttuu tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä.

vain,

jos

lapsen

1. ESIOPETUSPAIKAT
Merkitse numero 1 sen vaihtoehdon kohdalle, jonne ensisijaisesti haluaisit lapsesi sijoittaa ja
numero 2 toissijaisen vaihtoehdon kohdalle. Huomioi samalla päivähoidon tarve. Päivähoitoa
tarvitsevien esioppilaiden vaihtoehtoiset paikat ovat kohdassa b). Opetusryhmien
muodostamiseksi on kahden vaihtoehdon merkitseminen välttämätöntä.
a) Esioppilas ilman päivähoitoa:
Ahonkylän koulun esiopetusyksikkö
Koskenkorvan koulu
Neiron päiväkoti
Palonkylän esiopetusyksikkö
Västilän koulun esiopetusyksikkö

Ilomäen koulu
Munakan päiväkoti
Nopankylän koulu *
Peuralan päiväkoti

b) Esioppilas, joka tarvitsee myös päivähoitoa:
Ahonkylän koulun esiopetusyksikkö
Koskenkorvan koulu

Ilomäen koulu
Munakan päiväkoti

Neiron päiväkoti
Palonkylän esiopetusyksikkö
Västilän koulun esiopetusyksikkö
Vuorohoidon tarve (klo 18-06, vkl)

Nopankylän koulu *
Peuralan päiväkoti

* Huom. Nopankylän kouluun ja esiopetukseen voi ilmoittautua, vaikka Nopankylän koulun jatkoa käsitellään
kevätkaudella 2018. Asiaa koskevista kunnanhallituksen ja valtuuston mahdollisista päätöksistä tiedotetaan
kunnan internet-sivuilla kohdassa Ajankohtaista http://www.ilmajoki.fi/ajankohtaista/ sekä ko. toimielinten
pöytäkirjoissa.

Huom. varhaiskasvatukseen hakeudutaan erikseen sähköisesti kunnan internetsivujen kautta (varhaiskasvatus/sähköinen asiointi).
Lapsen nykyinen varhaiskasvatuspaikka on: __________________________________
2. LAPSEN HENKILÖTIEDOT
Suku- ja etunimet:
__________________________________________________
(kutsumanimi alleviivattuna)
Henkilötunnus:
_____A
Uskontokunta:
____________________
Katuosoite:
_______________________________________________________
Postinumero:
_____ Postitoimipaikka:
______________________________
Lapsen lähikoulu tai mahdollinen tuleva koulu:
_________________________

3. HUOLTAJIEN TIEDOT
Isän nimi:
__________________________ Puh.:
___________________
Katuosoite (ellei sama kuin edellä):
___________________________________
Isän sähköpostiosoite:
__________________________________________
Suostun siihen, että päätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Äidin nimi:
__________________________ Puh.:
___________________
Katuosoite (ellei sama kuin edellä):
___________________________________
Äidin sähköpostiosoite:
_______________@_____________________
Suostun siihen, että päätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Rasti ruutuun, jos

yhteishuoltajuus

yksinhuoltajuus

4. ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUSKULJETUKSEEN
Kuljetus järjestetään kunnan kustantamana yli 3 km:n matkoille ja maksullisena alle 3 km:n
matkoille. Kuljetus järjestetään vain kodin ja kunnan osoittaman esiopetuspaikan tai
varhaiskasvatuspaikan ja esiopetuspaikan välisille matkoille. Päiväkoteihin kuljetusta ei
järjestetä kuitenkaan, jos oppilas on varhaiskasvatuksessa. Maksullisessa kuljetuksessa
(alle 3 km) huoltajilta peritään kuljetusmaksua syyslukukaudelta 250 €/oppilas ja
kevätlukukaudelta 250 €/oppilas.
Lapsen nimi:
_________________________________________________
Varhaiskasvatuspaikan osoite:
________________________________________
(täytetään vain, mikäli kuljetus halutaan tämän ja esiopetuspaikan välisille matkoille)
Matkan pituus kotoa esiopetuspaikkaan 100 m:n tarkkuudella:
______________
(täytetään vain, mikäli kuljetus halutaan kodin ja esiopetuspaikan välisille matkoille)
Matkan pituus varhaiskasvatuspaikasta esiopetuspaikkaan 100 m:n tarkkuudella:
____
(täytetään vain, mikäli kuljetus halutaan tämän ja esiopetuspaikan välisille matkoille)
5. LISÄTIETOJA
Tässä voit kertoa, mitä haluat koulun/päiväkodin tietävän lapsestasi (esim. pitkäaikaiset
sairaudet):
__________________________________________________________________
HUOLTAJIEN ALLEKIRJOITUS
Ilmajoella

/

2018

_____________________________

_______________________________

Suostumme siihen, että lasta koskevia tietoja voidaan käsitellä koulun/päiväkodin
sisäiseen toimintaan liittyvissä asioissa. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. (Rasti ruutuun).
ILMAJOEN KUNTA, Sivistystoimisto
Puh. 06-4191 111 (keskus), faksi 06-4191 204, sähköposti: sivistystoimisto@ilmajoki.fi
Postiosoite
Käyntiosoite
PL 23
Ilkantie 18
60801 ILMAJOKI
60800 ILMAJOKI

