KUOPION KAUPUNKI
Kasvun ja oppimisen palvelualue
Perusopetus

ILMOITTAUTUMINEN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMÄÄN ESIOPETUKSEEN
Esiopetus on päiväkodin tai koulun järjestämää kuusivuotiaiden suunnitelmallista ja tavoitteellista
varhaiskasvatusta. Toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja Kuopion
esiopetuksen opetussuunnitelmaan.
Perusopetus järjestää esiopetusta seuraavilla kouluilla: Karttulan Kissakuusenkoulu, Pihkainmäen koulu ja
Vehmersalmen koulu. Syvänniemen yksikkö aloittaa 1.1.2023. Syvänniemen yksikön esiopetus järjestetään syksyn
2022 ajan Karttulan Kissakuusenkoulussa ja Pihkainmäen koulussa.
Katso tietoja oppilaaksiottoalueista, ohjeita sähköisestä ilmoittautumisesta ja Wilma-tunnuksista osoitteessa:
www.kuopio.fi/perusopetus.
Lomakkeen voi palauttaa kouluun 31.1.2022 mennessä.
Lisätietoja: edellä mainitut koulut tai perusopetus@kuopio.fi.
1. Oppilas
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Äidinkieli

Kotikieli (muu kuin äidinkieli)

2. Uskontokunta ja katsomusaineen valinta ¹
Uskontokunta

ev.lut. srk

ort. srk

ei uskontokuntaa

rek.usk. yhdysk.

Katsomusaine

ev. lut. uskonto

ort. uskonto

elämänkats.tieto

islamin uskonto

muut

3. Kuljetustarve esiopetuspaikkaan
Mikäli lapsen matka kotoa suoraan esiopetukseen on yli kolme kilometriä, on lapsella oikeus maksuttomaan kuljetukseen esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai
päivähoitoon.

lapsi tarvitsee kuljetuksen

lapsi ei tarvitse kuljetusta

4. Lisätietoja (allergiat ja lääkitys sekä asioita, joita toivotte huomioitavan esim. opetusryhmiä muodostettaessa)

5. Esiopetuspaikka
Karttulan Kissakuusenkoulu

Syvänniemen yksikkö (1.1.2023 alk.)

Pihkainmäen koulu

Kissakuusentie 20

Piententie 8

Pihkarinteentie 12

72100 Karttula

71570 Syvänniemi

71570 Syvänniemi

Vehmersalmen koulu
Vehmersalmenkatu 27
71310 Vehmersalmi

6. Haetaan paikkaa toissijaisesta koulusta (muu kuin lapselle osoitettu esiopetuspaikka)
Huoltaja voi hakea lapselleen esiopetuspaikkaa myös ns. toissijaisesta koulusta (muu kuin lapselle osoitettu esiopetuspaikka). Huoltaja vastaa mahdollisista
koulukuljetuskustannuksista toissijaiseen kouluun. Huoltaja vastaa koulukuljetuskustannuksista myös silloin, kun oppilas tarvitsee kuljetusta kouluun sairauden tai
vapaa-ajan tapaturman vuoksi. Kunta vastaa koulutapaturman sattuessa määräaikaisen koulukuljetuksen järjestämisestä. Perusopetus järjestää esiopetusta Karttulan
Kissakuusenkoululla, Pihkainmäen koululla ja Vehmersalmen koululla sekä 1.1.2023 alkaen Syvänniemen yksikössä.
Koulu:
Perustelut:

7. Huoltaja(t)
Sukunimi

Etunimet

Osoite

Sähköposti

Matkapuhelin

Työpuhelin

Huoltajan tyyppi ²
Sukunimi

Etunimet

Osoite

Sähköposti

Matkapuhelin

Työpuhelin

Huoltajan tyyppi ²

8. Allekirjoitus
Huoltajan allekirjoitus
Nimenselvennys
¹ Katsomusaineen valinta:
Kouluissa järjestetään evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetusta näihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville sekä elämänkatsomustiedon opetusta
uskontokuntiin kuulumattomille. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen. Ortodoksiseen kirkkokuntaan
kuuluva oppilas osallistuu ortodoksisen uskonnon opetukseen, ellei huoltaja ilmoita oppilaan osallistuvan evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen.
Elämänkatsomustiedon ja muun kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetukseen voi ilmoittautua kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Muihin
uskontokuntiin kuuluvat saavat oman katsomusaineen opetusta, jos kaupungin kouluissa on samaan uskontokuntaan kuuluvia oppilaita vähintään kolme.

² Huoltajan tyyppi: äiti, isä, ottoäiti, ottoisä, kasvatusvanhempi, sukulainen, viranomainen, muu

Mikäli oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, huoltaja hakee sitä sähköisesti www.kuopio.fi ->
Päivähoito ja opetus -> Päivähoito ja esiopetus ->Päivähoitoon hakeminen.

