Tulevan esikoululaisen huoltajalle
Vuonna 2015 syntyneet lapset aloittavat esiopetuksen elokuussa 2021.
Huoltajan velvollisuutena on huolehtia, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna
lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Esiopetukseen, myös englannin- ja ruotsinkieliseen haetaan tammikuussa.

Esiopetukseen hakeminen
Esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan 11. - 25.1.2021
ensisijaisesti sähköisesti. Hakulomake löytyy kaupungin lahti.fi -verkkosivuilta.
(Paperilomakkeen saat tarvittaessa lähipäiväkodista tai Lahti-Pisteestä.)
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Kaikkien lasten tulee hakea esiopetukseen, ellei lapsi osallistu muuhun esiopetuksen
tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Mikäli lapsi esiopetuksen lisäksi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta, sitä tulee
hakea samassa yhteydessä, vaikka lapsella olisikin jo myönnetty kunnallinen
varhaiskasvatuspaikka tai palveluseteli.
Hae esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen hakuaikana, vaikka
perheenne esiopetuksen tai täydentävän varhaiskasvatuksen tarve olisikin vielä
epäselvä. Hakemuksen tietoja voit tarvittaessa muuttaa jälkikäteen olemalla
yhteydessä varhaiskasvatuspalvelujen palveluohjaukseen.
Ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään Lahden ruotsinkielisessä koulussa (Svenska
skolan) ja englanninkielistä esiopetusta Tiirismaan peruskoulun yhteydessä. Näihin
haetaan erillisten ohjeiden mukaisesti.
Lisäksi vuonna 2021 on mahdollisuus hakea ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen.

Esiopetusta järjestetään arkisin neljä tuntia päivässä 9.8.2021 - 31.5.2022. Lahden
ruotsinkielisen koulun ja Tiirismaan koulun englanninkielisen esiopetuksen toimintapäivät
noudattavat näiden koulujen työ- ja loma-aikoja. Koulujen loma-aikoina on tarvittaessa
mahdollisuus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.
Tietoa oppilaaksioton perusteista, oppilaaksiottoalueista ja esiopetusta järjestävistä
päiväkodeista, kuljetuksista ja työ- ja loma-ajoista löydät kaupungin verkkosivuilta.
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Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava
täydentävä varhaiskasvatus on maksullista. Hakekaa täydentäväksi varhaiskasvatukseksi
seuraavista varhaiskasvatuksen laajuuksista perheellenne sopivin:
· Esiopetus 4 t / pv + enintään 20 h /vko, yhteensä enintään 40 h/ vko (60%
kokopäivämaksusta)
· Esiopetus 4 t / pv + yli 20 h/vko, yhteensä yli 40 h/vko (80% kokopäivämaksusta)
· Esiopetus 4 t / pv + vuorohoito 60 h / kk (40% kokopäivämaksusta)
· Esiopetus 4 t / pv + vuorohoito 61-100 h /kk (60% kokopäivämaksusta)
· Esiopetus 4 t / pv + vuorohoito 101-160 h/ kk tai enemmän (80% kokopäivämaksusta)
Lue lisää varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Huomioittehan, että asiakasmaksu on eri
kuin 5-vuotiaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa.

Esiopetuspaikan vastaanottaminen ja esiopetukseen tutustuminen
Tieto lapsen tulevasta esiopetuspaikasta ja mahdollisesta varhaiskasvatuspaikasta
ilmoitetaan perheelle huhtikuun puoliväliin mennessä sähköisen asiointipalvelun kautta, mikäli
olette hyväksyneet sähköisen tiedoksiannon. Esiopetus- ja mahdollinen varhaiskasvatuspaikka
tulee ottaa vastaan tai peruuttaa TietoEdun kautta, joka toimii myös kodin ja
varhaiskasvatuspalvelujen yhteydenpidon välineenä.
Mikäli ette ole hyväksyneet sähköistä tiedoksiantoa, niin paikkatieto ilmoitetaan kirjeitse.
Esiopetus- ja mahdollinen varhaiskasvatuspaikka tulee tällöin ottaa vastaan tai peruuttaa
palauttamalla päätöksen mukana tuleva paikan vastaanottamis-/kieltäytymisilmoitus
lomakkeen ohjeiden mukaisesti.
Mikäli teillä on kysyttävää lapselle myönnetystä esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikasta, voitte
olla yhteydessä päätöksentekijään.
Esiopetuspaikka järjestää mahdollisuuuksien mukaan esioppilailleen tutustumispäivän tai
vanhempainillan, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa
Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/
varhaiskasvatuspalvelut.palveluneuvonta@lahti.fi
puh. 03 818 1054 arkisin 9.00 - 14.00
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