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ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ LUKUVUODELLE 2020–2021
Hyvät huoltajat
Perusopetuslain mukaan lapsen tulee osallistua vuoden kestävään
esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Lukuvuonna
2020–2021 esiopetukseen osallistuminen koskee kaikkia vuonna 2014
syntyneitä lapsia.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava
esiopetukseen 6-vuotiaana. Lisäksi lapsella on oikeus saada maksutonta
esiopetusta jo 5-vuotiaana. Lapsella, joka aloittaa perusopetuksen vuotta
säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden
alkamisvuonna.
Esiopetuksen toimintavuosi 2020–2021:
Syyskausi 12.8.2020–18.12.2020
Syysloma 12.10.–18.10.2020
Joululoma 19.12.2020–6.1.2021
Kevätkausi 7.1.2021–4.6.2021
Talviloma 22.2.–28.2.2021
Esiopetuksen järjestäminen
Esiopetusta järjestetään Järvenpäässä osassa kunnallisia ja yksityisiä
päiväkoteja. Osa esiopetuksen ryhmistä toimii koulujen tiloissa. Esiopetusta
annetaan neljä tuntia päivässä klo 8.30–13.30 välillä ja siihen sisältyy
päivittäinen ateria.
Esiopetus on perusopetuslain mukaista maksutonta, tavoitteellista ja
suunnitelmallista opetusta, kasvatusta ja hoitoa. Tavoitteena on edistää ja
tukea lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa luonteva
siirtyminen kouluun. Esiopetuksen sisältö perustuu Opetushallituksen antamiin
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 sekä sen pohjalta 2016
laadittuun Järvenpään esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Jokaiselle lapselle
laaditaan yhdessä huoltajien kanssa esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS).

Esiopetukseen hakeminen
Esiopetukseen haetaan 9.2.2020 mennessä sähköisesti Järvenpään kaupungin
verkkosivuilta eJärvenpää-asiointipalvelujen kautta; www.jarvenpaa.fi →
Kasvatus ja opetus → Asioi verkossa → Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
sähköinen asiointi.
Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi tarve varhaiskasvatukseen, tehdään
erillinen varhaiskasvatushakemus viimeistään neljä kuukautta ennen
varhaiskasvatuksen toivottua aloitusta. Varhaiskasvatushakemusta ei tarvitse
tehdä, jos lapsi on jo valmiiksi ennen esiopetuksen alkua Järvenpään
varhaiskasvatuksessa.
Esiopetuksen tiedotusilta huoltajille
tiistaina 28.1.2020 klo 18.00–19.30
Järvenpään lukion auditoriossa, Lukionkatu 1
Tervetuloa!
Kysymyksiä esiopetusillassa käsiteltäväksi voi
lähettää etukäteen 24.1.2020 mennessä osoitteeseen
varhaiskasvatushaku@jarvenpaa.fi

Päätös esiopetuspaikasta ja tutustumistilaisuus
Esiopetuspaikkapäätöksessä pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan
lapsen tuleva lähikoulu. Esiopetusryhmät vahvistetaan lopullisesti keväällä,
kun on tiedossa esiopetukseen hakeneiden lasten kokonaismäärät
päiväkodeissa ja kouluissa. Myönnetystä esiopetuspaikasta toimitetaan
perheille sähköinen päätös 1.5.2020 mennessä.
Kaikissa esiopetusta tarjoavissa päiväkodeissa sekä kouluilla toimivissa
esiopetusryhmissä järjestetään tutustumistilaisuus perheille 27.5.2020
klo 8–10.
Lisätietoja
Esiopetukseen hakemisesta saa tarvittaessa lisätietoa päiväkodeista ja
varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta:
p. 040 315 2567 tai varhaiskasvatushaku@jarvenpaa.fi

Yhteistyöterveisin
Järvenpään varhaiskasvatuspalvelut

Liite

Alla on lueteltuna koulualueittain ne yksiköt ja toimipisteet, joihin lapselle on mahdollista hakea
esiopetuspaikkaa kaudelle 2020 – 2021
Järvenpään Yhteiskoulun koulualueen esiopetus
• Päiväkoti Polle (Verstaspihankatu 7-9)
Kinnarin koulualueen esiopetus
• Kinnarin päiväkoti: esiopetusryhmät Kinnarin koulun tiloissa (Koulukuja 3)
Oinaskadun koulualueen esiopetus
• Päiväkoti Lampaanpolska (Oinaskatu 8)
• Kinnarin päiväkoti: esiopetusryhmät Kinnarin koulun tiloissa (Koulukuja 3)
Kyrölän koulualueen esiopetus
• Kyrölän päiväkoti: esiopetusryhmät Kyrölän koulun tiloissa (Kyröläntie 6 B)
Harjulan ja Vihtakadun koulualueen esiopetus
• Loutin päiväkoti (Mannilantie 50)
• Päiväkoti Satusauna (Siltakatu 70), lisäksi esiopetusryhmä Vihtakadun koulun
tiloissa (Vihtakatu 32)
Anttilan koulualueen esiopetus
• Päiväkoti Tahvontupa (Sipulitie 2)
• Nummenkylän päiväkoti (Yrittäjänkatu 43)
Saunakallion koulualueen esiopetus
• Saunakallion päiväkoti (Pihkakatu 8), lisäksi esiopetusryhmä Saunakallion koulun
tiloissa (Pihkapolku 4)
Mankalan koulualueen esiopetus
• Päiväkoti Iso-Antti (Laurilantie 37)
• Isokydön päiväkoti (Satakunnankatu 6), lisäksi esiopetusryhmät Kartanon koulun
tiloissa (Kaskitie 8)
Kartanon koulualueen esiopetus
• Isokydön päiväkoti: esiopetusryhmät Kartanon koulun tiloissa (Kaskitie 8)
Haarajoen koulualueen esiopetus
• Närekadun päiväkoti (Närekatu 10)
Vuorohoidon esiopetus
• Päiväkoti Pehtoori (Uudenmaantie 1)
Yksityinen varhaiskasvatus (yksityisessä päiväkodissa toteutettava esiopetus edellyttää,
että hakijoita on vähintään seitsemän ja esiopetuksen muut ehdot täyttyvät):
• Folkhälsans daghem i Träskända (Puistotie 34)
• Kotirannan päiväkoti (Haarajoenkatu 19)
• Setlementti Louhelan päiväkoti (Louhelankuja 3)
• Päiväkoti Petra (Yliopettajankatu 6)
• Päiväkoti Valona (Järvenpääntie 640)
• Liikuntapäiväkoti Keinu (Auertie 1 A)
• Päiväkoti Kulma (Metallimiehenkatu 5)
• Steinerpäiväkoti Pikkukarhu (Kukkakatu 6)
• Touhula Kurkiaura (Kurkiaurankatu 5)

