ILMOITTAUTUMINEN SAVITAIPALEEN KUNNAN PERUSKOULUUN JA
ESIOPETUKSEEN
Esiopetus
Esiopetuspaikat toimikaudelle 2018-2019 ovat haettavana.
Esiopetusta annetaan Kivikoulun ja Heituinlahden esiopetusryhmissä. Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle esiopetuspaikan. Esioppilaiden sijoittamisesta esiopetusryhmiin päättää varhaiskasvatuspäällikkö.
V. 2012 syntyneiden lasten huoltajille on lähetetty päätös esiopetuspaikasta.
Esiopetuspaikka määräytyy oppilaan kotiosoitteen perusteella (Savitaipaleen
kunnan hallintosääntö § 34.2.6). Lapselle on osoitettu esiopetuspaikka kotiosoitteen perusteella.
Huoltajilla on mahdollisuus hakea lapselleen esiopetuspaikkaa myös ns. toissijaisesta esiopetusryhmästä. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ottaen
huomioon opetusjärjestelyt, tilat ja ryhmien koot. Toissijaiseen esiopetuspaikkaan ei järjestä koulukuljetusta.
Mikäli huoltaja on työssä ja lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi hoitoa voi huoltaja hakea paikkaa lapselle esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta
tai aamu- ja iltapäivätoiminasta. Hakemus näistä pitää lähettää 13.3.2018
mennessä päivähoitoimistoon, os. Kivikoulu, Peltoinlahdentie 3, 54800 Savitaipale. Lomakkeet löytyvät osoitteesta www.savitaipale.fi/hallinto/lomakkeet.
Mikäli lapsi kuuluu 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin, hän voi aloittaa esikoulun 5-vuotiaana.
Lisätietoja antavat vs. varhaiskasvatuspäällikkö Mia Tikka, lastentarhanopettaja Mari Laari sekä Heituinlahden osalta lastentarhanopettaja Tiina Kokkola.
Perusopetus
Syksyllä 2018 koulunkäyntinsä aloittavat vuonna 2011 syntyneet lapset.
Perusopetusta annetaan Europaeuksen ja Heituinlahden kouluissa. Perusopetuslain 6 § mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle koulun. Koulutulokkaiden
ottamisesta kouluihin päättää rehtori tai koulunjohtaja.
Koulupaikka määräytyy oppilaan kotiosoitteen perusteella (Savitaipaleen kunnan hallintosääntö § 34.2.6). Lapselle on osoitettu koulupaikka kotiosoitteen ja
nykyisen esiopetuspaikan perusteella.
Koulutulokkaiden huoltajille on lähetetty kouluun ilmoittautumista varten oppilasilmoituslomake. Lomakkeita saa myös kunnan nettisivuilta, www. savitaipale.fi/hallinto/lomakkeet. Oppilasilmoitus pitää palauttaa 9.2.2018 mennessä.
Huoltajilla on mahdollisuus hakea lapselleen koulupaikkaa myös ns. toissijaisesta koulusta. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ottaen huomioon
vastaanottavan koulun opetusjärjestelyt, kuten tilat ja ryhmien koot. Toissijaiseen kouluun kunta ei järjestä koulukuljetusta.

Myöhemmin kouluun
Mikäli vanhemmat haluavat lykätä lapsensa koulunkäynnin aloitusta vuodella,
tulee tästä ilmoittaa oppilasilmoituslomakkeella. Sivistystoimistoon tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus, jonka liitteenä on psykologin tai lääkärin lausunto.
Aikaisemmin kouluun
Perusopetuslain 27 § mukaan ”lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta
säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta”.
Mikäli vanhemmat haluavat aikaistaa koulunkäynnin aloitusta vuodella, tulee
sivistystoimistoon toimittaa vapaamuotoinen hakemus, jonka liitteenä on psykologin tai lääkärin lausunto. Lisäksi tulee toimittaa oppilasilmoitus.
11-vuotinen oppivelvollisuus
Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin eli 6-vuotiaana ja kestää yksitoista
vuotta. Tällöin voi esiopetuksen aloittaa 5-vuotiaana.
Oppivelvollisuuden ensimmäinen vuosi, käydään esiopetusryhmässä. Lisätietoja antavat lastentarhanopettaja Mari Laari, vs. varhaiskasvatuspäällikkö Mia
Tikka sekä rehtori Petri Kyyrä.
Sivistystoimistoon tulee toimittaa asiasta vapaamuotoinen hakemus, jonka liitteenä on psykologin tai lääkärin lausunto.
Sivistystoimenjohtaja päättää koulunkäynnin aloituksen lykkäyksestä, aikaistuksesta ja 11-vuotisen oppivelvollisuuden suorittamisesta.
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Aamupäivätoiminta on tarkoitettu esiopetus-2 lk:n oppilaille ja erityisopetuksessa oleville oppilaille. Aamupäivätoimintaa järjestetään kouluilla klo 6.459.00.
Iltapäivätoiminta alkaa päivittäin koulun tai esiopetuksen päättymisestä ja loppuu Heituinlahdessa klo 16 ja kirkonkylässä klo 16.30. Iltapäivätoimintaa järjestetään kouluilla. Hakulomakkeita saa kunnan nettisivuilta,
www.savitaipale.fi/hallinto\lomakkeet. Toimintaan voi hakea kouluun ilmoittautumisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 13.3.2018.
Lapset kuuluvat kunnan tapaturmavakuutuksen piiriin ja saavat iltapäivän aikana välipalan. Toiminta on maksullista. Maksusta voi hakea vapautusta sosiaalisin perustein. Koulukuljetukseen oikeutettu oppilas kuljetetaan joko kotiin
tai iltapäivätoimintaan vanhempien valinnan mukaan.
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