
OULAISTEN KAUPUNKI   
Sivistystoimisto 
 

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 2023 
 
Tällä lomakkeella huoltajat ilmoittavat lapsen Oulaisten peruskouluissa ja päiväkodeissa 
järjestettävään esiopetukseen.  
Ilmoittautumisaika on 1. – 10.2.2023.  Ilmoittautumislomake palautetaan sivistystoi-
mistoon os. Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen (1. krs postilaatikkoon). 
 
Lapsen sukunimi ja etunimet: 
 

 

Henkilötunnus: 
 

 

Kotiosoite: 
 

 

Huoltaja 1 nimi: (isä) 
ja osoite, jollei sama kuin lapsella 

 

Huoltaja 1 puhelin: 
 

 

Huoltaja 1 sähköpostiosoite: 
 

 

Huoltaja 2 nimi: (äiti) 
ja osoite, jollei sama kuin lapsella 

 

Huoltaja 2 puhelin: 
 

 

Huoltaja 2 sähköpostiosoite: 
 

 

Huoltaja 3 nimi: (muu) 
ja osoite, jollei sama kuin lapsella 

 

Huoltaja 3 puhelin: 
 

 

Huoltaja 3 sähköpostiosoite: 
 

 

 
Oulaisten esiopetuspaikat: 
Jauhinkankaan koulu  
Juho Oksan koulu 
Jokiraitin koulu, Lehtopään yksikkö 
Jokiraitin koulu, Matkanivan yksikkö 
Petäjäskosken koulu 
Piipsjärven koulu 
Laukkalinnan päiväkoti, ensisijalla vuorohoidon tarvitsijat 
Metsolan päiväkoti  
 
Toivomme esikoulupaikaksi: (valittava sekä 1. että 2. vaihtoehto) 
 

1. vaihtoehto 
 

 

2. vaihtoehto 
 

 

 
 

 
 
 

 

 



Täydentävä varhaiskasvatus 
 

 Lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta. 
 

 Lapsi tarvitsee vuorohoitoa. 
 
Kerro tarkemmin hoidon tarpeesta. Minkä verran lapsi tarvitsee hoitoa?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Koulukuljetus 
 
Kun esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta an-
netussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on kolmea (3) kilometriä pidem-
pi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen.  
Koulukuljetus järjestetään siitä osoitteesta, jossa oppilas on väestötietojärjestelmän mu-
kaan kirjoilla. Päiväkotien eskareille koulukuljetus järjestetään niille päiville, jolloin oppilas 
osallistuu vain esiopetukseen.  
Koulukuljetustarpeesta on ilmoitettava esiopetukseen ilmoittautumislomakkeella. 
 

 Koulumatkan pituus on yli 3 km ja lapsi tarvitsee koulukuljetuksen.  
 
Kerro tarkemmin kuljetustarpeesta. Tarvitseeko kuljetuksen joka päivä/viikko? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Kun koulukuljetusta haetaan koulumatkan vaarallisuuden perusteella, terveydellistä syistä 
tai muulla perusteella, koulukuljetuksesta tulee tehdä erillinen hakemus ja se tulee jättää 
liitteineen sivistystoimistoon 31.3.2023 mennessä.  
Koulukuljetushakemuslomakkeen voi tulostaa kaupungin nettisivuilta Lomakkeet -osiosta. 
 
 
________________________________________________________________________ 
päiväys    huoltajan allekirjoitus 
 
Esiopetuksen järjestämisperiaatteet ja esioppilaiden valintaperiaatteet: 
Kouluun sijoittumisessa etusija annetaan lähikoulun oppilaalle, ja sellaiselle oppilaalle, jolla on jo vanhempia 
sisaruksia koulussa. 
 
Koulujen esiopetusryhmistä esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta tarvitsevat esiopetuksen 
oppilaat ohjataan ensisijaisesti varhaiskasvatuksen Esikot-kerhoon, joka toimii Juho Oksan koulussa klo 
6.30–17 välisenä aikana. 
 
Metsolan päiväkodissa esiopetusta järjestetään ensisijaisesti niille lapsille, jotka tarvitsevat täydentävää var-
haiskasvatusta esiopetuksen lisäksi. Metsolan päiväkoti toimii klo 6.30–17 välisenä aikana. 
 
Laukkalinnan päiväkodissa esiopetusta järjestetään ensisijaisesti niille lapsille, jotka tarvitsevat vuorohoitoa. 
 
Vahvistusilmoitus lapsen tulevasta esiopetuspaikasta toimitetaan huoltajalle maaliskuun aikana.  


