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          ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 3.-16.2.2020 

          RAUMAN KAUPUNGIN ESIOPETUS, RAUMAN YKSITYISEN ENGLANNINKIELISEN 

          LASTENTARHAN JA YKSITYISEN RAUMAN FREINETKOULUN ESIOPETUS 

 

Tervetuloa ilmoittautumaan esiopetukseen! 

              Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-liittymän kautta. 

              Wilma-tunnukset ovat käytössä esiopetuksen jälkeen kaupungin perusopetuksessa. 

              Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus järjestyy samassa 

              paikassa kuin esiopetus. Huomaattehan, että esiopetuksen lisäksi tarvittavaa  

              varhaiskasvatusta pitää hakea varhaiskasvatushakemuksella. 

              Syksyllä 2020 esiopetuksen aloittavat v. 2014 syntyneet lapset. 

              Esiopetus alkaa 17.8.2020 ja päättyy 31.5.2021. Esiopetuksesta säädetään  

              perusopetuslaissa. 

              Perusopetuslain mukaan esiopetus on velvoittavaa (26a § ja 35 §). 

              Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan neljä (4) tuntia päivässä. Loma-ajat noudattavat koulujen 

              loma-aikoja. Lapsen osallistumisesta esiopetukseen huolehtii lapsen huoltaja.                     

            Esiopetukseen ilmoittaudutaan Wilma-liittymän kautta aloittamalla osoitteesta 

              https://wilmapk.rauma.fi/connect ja etenemällä liitteenä olevan ohjeen mukaan. 

              Sähköinen ilmoittautumismahdollisuus on käytettävissä 3.-16.2.2020. 

 

                      Tarvittava avainkoodi on _____-_____-_____-_____ 

            Ilmoittautua voi myös paperilomakkeella, joka palautetaan palvelupiste  

              Pyyrmaniin, os. Valtakatu 2. Lomake on tulostettavissa  

              https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/ esiopetus/. Lomakkeita saa myös Pyyrmannista 

              ja päiväkodeista. 

             Nimetkää lapselle kaksi (2) esiopetuspaikkavaihtoehtoa. 

            Kunta osoittaa lapselle esiopetuksen järjestämispaikan (Perusopetuslaki 6§ ) 

             sivistysvaliokunnan 26.11.2019 hyväksymien esiopetuspaikan osoittamisen  

             perusteiden mukaisesti. 

             Ensisijainen esiopetuspaikka on lapsen osoitteen mukaan määräytyvä lähin  

             esiopetuspaikka. Esiopetuspaikka voi olla muu kuin edellä mainittu, jos lapsella on  

             terveydellinen erityissyy tai vuorohoidon tarve. 

              Erityissyy tulee mainita ilmoittautumislomakkeen lisätiedoissa. 

              Jos lapsen esiopetuspaikaksi toivotaan jotain muuta kuin osoitteen tai  

              erityissyyn mukaista esiopetuspaikkaa, toive otetaan huomioon, jos haettavassa esiopetusyksikössä   

              on tilaa. Vanhemmat sitoutuvat tällöin huolehtimaan lapsen esiopetuskuljetuksesta. 

 

              Ilta-yö-ja viikonloppuhoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Papinpellon vuoropäiväkodissa. 

              Lapin koulun esiopetuksessa on iltahoitomahdollisuus maanantaista perjantaihin.  

 

jatkuu kääntöpuolella 

                                                                         

             



 

            ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN VARHAISKASVATUKSEN HAKEMINEN 

             Kunnallinen varhaiskasvatus: 

 

               Esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen 17.8.2020 alkaen pitää  

               hakea erikseen. 

               Sähköinen varhaiskasvatushakemus löytyy osoitteesta 

               https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen- 

               hakeminen. Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus järjestetään samassa  

               paikassa kuin lapsen esiopetuskin. Sähköisen hakemuksen valikosta valitaan lapsen  

               varhaiskasvatuspaikaksi sama esiopetuspaikka kuin Wilmassa. Hoitomuoto on esikoululaisen   

               osapäivähoito ja varhaiskasvatuspaikkaa haetaan esiopetusilmoittautumisaikana. 

               Mikäli tarve täydentävään varhaiskasvatukseen tulee myöhemmin, voi paikkaa  

               hakea lapselle koko esiopetuksen toimintavuoden ajan. 

 

               Huomaattehan, että esiopetusryhmien muodostaminen on oma kokonaisuutensa. 

               Esiopetusryhmiä muodostettaessa ei käsitellä esioppilaan sisarusten  

               varhaiskasvatushakemuksia. 

               Kunta ei voi taata, että pienemmille sisaruksilla järjestyy paikka samasta 

               päiväkodista, jossa isompi sisarus on esiopetuksessa. 

               1-5 -vuotiaiden lasten varhaiskasvatuspaikkojen haku on 2.-15.3.2020. 

 

 

               Yksityinen varhaiskasvatus: 

 

             Yksityistä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatuspaikkaa ei voi hakea Rauman  

               kaupungin 

               varhaiskasvatushakemuksella vaan heidän omalla hakemuksellaan. 

 

               Päätös esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikasta 

              Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille postitse 24.4.2020  

               mennessä. 

               Päätöksessä tiedotetaan esiopetuskuljetuksen hakemisesta. Kuljetus ei  

               pääsääntöisesti koske lasta, joka on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa. 

               Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuspaikasta päätös toimitetaan  

               huoltajille sähköisesti eAsiointiin. 

 

             Lisätietoja esiopetukseen ilmoittautumisesta antavat: 

              Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Virpi Kaukkila p.044 4036324 

               Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat Merja Goossen ja Pirjo Heino p. 040 172 9455 

              Sähköposti varhaiskasvatus@rauma.fi   

                Tämä tiedote löytyy myös osoitteessa 

                https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/esiopetus/ 

                 

                Raumalla tammikuun 21. päivänä 2020 

               Sivistysvaliokunta                                                                                         


