Kouvolan kaupunki tiedottaa
Ilmoittautuminen esiopetukseen lukuvuodelle
2016–2017
Esiopetus on lain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltajan on huolehdittava
siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet
saavuttavaan toimintaan vuotta ennen perusopetuksen alkamista.
Vuonna 2010 syntyneiden lasten huoltajille saavat tiedotteen esiopetuksesta
helmikuun toisella viikolla. Tiedotteessa ovat ohjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta ja
esiopetuksen lisäksi tarvittavan hoidon hakemisesta sekä tietoa esiopetuskuljetuksista.
Metsäeskarit käynnistyvät myös Kouvolassa. Metsäeskarin opetuksessa ja leikeissä hyödynnetään luontoa koko lukuvuoden ajan. Tutkimuksen mukaan luonto mahdollistaa tekemällä
oppimisen parhaimmillaan. Metsäeskareita perustetaan ilmoittautumisten mukaan. Metsäeskareissa noudatetaan esiopetussuunnitelmaa ja muita esiopetusta koskevia säädöksiä ja
lakeja. Ryhmän pedagogisesta toiminnasta vastaa lastentarhanopettaja. Ilmoittautuminen
Metsäeskariin kirjataan esiopetusilmoituksen lisätietokohtaan.
Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä su 21.2.2016 mennessä ensisijaisesti
sähköisellä hakemuksella, joka löytyy osoitteesta Kouvola.fi - Hakeminen päiväkotiin ja
perhepäivähoitoon

Päivähoitopaikkojen hakeminen 1.8.2016 alkavalle
toimintavuodelle
Päivähoitopaikkoja on kaupungin omissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Päivähoitopaikkaa tai palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin haetaan sähköisellä
hakemuksella, joka löytyy osoitteesta
www.Kouvola.fi - Hakeminen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon
Päivähoitoon hakeminen tai palvelusetelihakemus tulee tehdä su 21.2.2016 mennessä.
Tämä haku koskee vain uusia hakijoita sekä esiopetukseen siirtyviä, jotka esiopetuksen
lisäksi tarvitsevat päivähoitopaikkaa.
Oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/vko 1.8.2016 alkaen
Nykyisen hallitusohjelman mukaan varhaiskasvatuslakia muutetaan siten, että kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa. Kouvolassa
maksuna peri-tään 40 % kokopäivähoitomaksusta eli enimmillään 116 euroa kuukaudessa.
Oikeus laajempaan palveluun olisi esimerkiksi työn, opiskelun tai yrittäjyyden perusteella
sekä lapsesta tai perheestä johtuvien tarpeiden vuoksi. Myös esiopetuksen lisäksi tarvittava
päivähoitoon on 1.8.2016 alkaen oikeus vain huoltajan työn tai opiskelun vuoksi
Tämä varhaiskasvatuspalvelu 20h/vko järjestetään vanhempien valinnan mukaan joko päivittäin osapäiväisesti tai osaviikkoisesti varhaiskasvatuspalvelujen ilmoittamana ajankohtana.
Lasten hoidon tuet
Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona on yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä yksityiseen
perhepäivähoitoon tai hoitajan palkkaamiseen kotiin. Vaihtoehtona alle 3-vuotiaan lapsen
hoidon järjestämiselle on myös lasten kotihoidon tuki. Kotihoidon tukea täydentää
Kouvola-lisä.
Lisätietoja:
Kouvolan kaupungin internet-sivuilta www.kouvola.fi/varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen palvelualueiden esimiehet
Anja Kettunen p. 020 615 7822 (Valkeala, Jaala, Kuusankoski)
Satu Hyytiä p. 020 615 5985 (Kouvolan keskusta, Koria, Utti, Kaipiainen, Sippola)
Asta Nikander p. 020 615 7612 (Myllykoski, Anjala, Inkeroinen, Elimäen kk)
Kouvolassa 3.2.2016

Varhaiskasvatus

www.kouvola.fi

