Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

ESIOPETUS MÄNTSÄLÄSSÄ lukuvuonna 2022 – 2023
Mitä esiopetus on?
Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka tarkoituksena
on vahvistaa lapsen itsetuntoa, tarjota myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden saman ikäisten lasten kanssa.
Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna,
kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa ja lapsen huoltajan on huolehdittava siitä,
että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26 s §). Kunnan järjestämän lakisääteisen esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Mäntsälässä esiopetusta annetaan päiväkodeissa.
Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava täydentävä
varhaiskasvatus on maksullista.
Esiopetusoppilaille järjestetään kuljetus samoin perustein kuin perusopetuksen oppilaille. Lisätietoja
http://www.mantsala.fi/koulutus-ja-opiskelu. Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitseville ei järjestetä kuljetusta.
Miten ilmoittaudutaan?
Esiopetukseen ilmoittaudutaan huoltajille postitse saapuvalla Wilma-tunnuksella 13.2.2022 mennessä.
Myöhemmin esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhempien tulee ottaa yhteyttä puhelimitse palveluohjaukseen, numeroon 040 314 5084.

Esiopetusta suunnitellaan annettavaksi seuraavissa päiväkodeissa:
Kunnalliset päiväkodit
Mäntsälän keskusta:
• Anttila, Mikkolantie 5, p. 040 314 5954
• Kaunismäki, Menninkäinen 2, p. 040 314 5676
• Myllytonttu, Lukkarinpolku 4, p. 040 314 5732, myös luontoesiopetus
• Taikametsä, luontoesiopetus, Mäntymäentie 9, p. 040 314 5614
Keskustan lisäksi:
• Hyökännummi, Nummelantie 9, 04500 KELLOKOSKI, p. 040 314 5148
• Saari, Vanha maantie 2, 04920 SAARENTAUS, p. 040 314 5614
• Sälinkää, Kaanaantie 51, 04740 SÄLINKÄÄ, p. 040 314 5669
• Numminen, Ojankulmantie 24, 04660 NUMMINEN p. 040 314 5954

Yksityiset päiväkodit
Kunta ostaa esiopetuspalveluja yksityisistä päiväkodeista. Kunnan maksuosuus esiopetuksesta on perusturvalautakunnan päättämien perusteiden mukaan enintään 400 €/ lapsi/ kk. Yksityistä paikkaa haetaan
omatoimisesti suoraan yksityisistä päiväkodeista, joista saa tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen.
•
•
•
•

Päiväkoti Omenapuu, Mäntymäentie 9, p. 0400 977 506
Norlandia Päiväkoti Saaga, Osuustie 1, p. 010 411 4569
Mäntsälän englanninkielinen Montessorileikkikoulu Lukkarinpolku 2 A, p. (019) 688 1350
Liikuntapäiväkoti Voltti Liedontie 16, p. 050 365 6531

Mikäli haluat esittää valintasi lisäksi toiveen muusta esiopetuspaikasta, kirjoita toiveesi sanallisesti
Wilma-lomakkeen lisätietoja kohtaan.

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee vanhempien tehdä sähköinen varhaiskasvatushakemus, joka löytyy Mäntsälän kunnan nettisivuilta osoitteesta
www.mantsala.fi à varhaiskasvatus ja koulutus à varhaiskasvatuspaikan hakeminen à sähköinen varhaiskasvatushakemus. (Mikäli lapsi on jo kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, hänelle ei tarvitse anoa esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen paikkaa uudelleen. Tarve ilmoitetaan Wilmassa.)
Varhaiskasvatuslain mukaan lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen.
Hakemus varhaiskasvatusta varten tulee toimittaa viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen
alkamista tai mikäli kyseessä on vanhemman äkillinen työllistyminen tai opiskelu, viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista. Myös Mäntsälään muuttavien perheiden tulee toimittaa hakemus
ennen muuttoa näiden aikarajojen mukaisesti.

Esiopetuksen työajat
lukuvuonna 2022-2023
syyslukukausi
10.8.2022 - 21.12.2022
syysloma
joululoma

vk 42 17.10. - 23.10.2022
22.12.2022 - 5.1.2023

kevätlukukausi
9.1.2023 – 31.5.2023
talviloma
pääsiäinen
vapaapäivä

vk 8 20.2. - 26.2.2023
7. -10.4.2023
26.5.2022 helatorstai

