
 

 

ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN lv. 2018 - 2019 

 

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen (Perusopetuslaki 26 a§). 

Maksuttomaan esiopetukseen sisältyvät opetusmateriaali ja ateriat. Esiopetusta järjestetään n. 4 h/pv. 

Lukuvuosi noudattaa pääsääntöisesti peruskoulujen työaikoja. 
 

Mikäli lapsi tarvitsee kuljetuksen, huoltajat palauttavat matkaselvityssivun täytettynä. 

 

Esiopetuspaikkaa määrättäessä otetaan huomioon mm. päivähoidon, kyydityksen tms. tarve, eikä 

esiopetuspaikan osoittaminen siksi tarkoita koulupaikan vahvistamista syksyksi 2019. Sijoitus 

esiopetukseen tehdään lähikouluperiaatteella. 

 

Rauhalan 3 esiopetusryhmää    Isonkylän koulu    

+ varhaiskasvatus     +leikkitoiminta  

  
  

Hulmin päiväkoti 

+varhaiskasvatus                   Perälän koulu   

                                                                           +leikkitoiminta  

                   

Kylänpään koulu                              

+leikkitoiminta  

   

Lapseni tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa/leikkitoimintaa       kyllä               ei    

Mikäli lapsi tarvitsee päivähoitoa tai leikkitoimintaa, tulee myös siitä täyttää hakemus. Lomakkeet 
ovat tulostettavissa Laihian kunnan kotisivuilta www.laihia.fi/asiointi ja lomakkeet/lomakkeet. 

 

Lapsen nimi______________________________________________Henkilötunnus_______________ 

Osoite__________________________________________________ Henkikirjoituskunta___________ 

Allergiat/ ruokailu____________________________________________________________________ 

 

Äiti tai avio-/avoliitossa asuva henkilö ________________________Henkilötunnus_______________ 

Osoite: ____________________________________________________________________________  

Puh. koti/ työ___________________________________________  s.posti ______________________      

 
Isä tai avio-/avoliitossa asuva henkilö ________________________Henkilötunnus________________ 

Osoite _____________________________________________________________________________ 

Puh. koti/työ___________________________________________ s.posti_______________________ 

 

Perhesuhde  Avioliitossa    Avoliitossa  Yksinhuoltaja   Muu_________________________ 

 

 Yhteishuoltajuus  

Toisen vanhemman nimi ____________________________________Henkilötunnus _____________ 

Osoite _____________________________________________________________________________  

Puh. koti/työ_____________________________________________s.posti _____________________                                    
 

 

Päiväys__ /____ _____ Huoltajien allekirjoitukset__________________________________________ 

 

Ilmoittautumislomake tulee palauttaa 5.3.2018 mennessä osoitteeseen:  

Laihian kunta, Varhaiskasvatustoimisto, Laihiantie 50, 66400 Laihia  

 

Lisätietoja esiopetuksen ja mahdollisen hoitopaikan järjestämisestä antaa päiväkodinjohtaja  

Päivi Ahlsved  p.040-4850 562,  varhaiskasvatuksen johtaja Maija Kajaala p.050- 4422 617. 



 

 

     ESIOPETUKSEEN OSALLISTUVAN LAPSEN MATKASELVITYS 

Henkilötiedot 

Lapsen nimi Syntymäaika 

 

 

Osoite 

 

 

 

Koulumatka 

 

 

Lapsi tarvitsee kuljetuksen 

 
  Kyllä                                                                                                              Ei 

 

  _____________ päivänä viikossa                          

 

                 aamulla 

                 iltapäivällä 

 

 

Lisätietoja   

 

 

 
 

 

Allekirjoitus 

Päiväys Huoltajan allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Kuljetus esiopetukseen  

 

- Maksuton, mikäli matka kotoa esiopetukseen on 3km tai yli. 

-80 €/kk, mikäli matka kotoa esiopetukseen on alle 3 km. Mikäli kyyditystä tarvitsee laskennallisesti alle 

puolena kuukausittaisista esiopetuspäivien kyydeistä, maksu on 40€/kk. Mikäli kyyditystä tarvitsee 

laskennallisesti vähintään puolena kuukausittaisista esiopetuspäivien kyydeistä, maksu on 80€/kk. 

-Matka mitataan lapsen kodin portilta kunnan määrittelemän esiopetuspaikan portille lyhintä 

jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. Matka mitataan kunnan karttaohjelmalla. 

-Lapsi haetaan kodin läheltä turvallisesta paikasta, ei kuitenkaan pihasta. 

-Kuljetus koulukuljetusten yhteydessä kotoa/hoitopaikasta esiopetukseen ja/tai esiopetuksesta 

kotiin/hoitopaikkaan. 

-Hoitomatkat vanhemmat kuljettavat itse.  

 

 


