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HYVÄT ESIKOULULAISTEN VANHEMMAT,
Esikoulu Lappajärvellä alkaa tiistaina 11.8.2020
Lappajärven kouluissa aamu- ja iltapäivähoito alkaa 11.8.2020 kello 7.00.
Hakemuksessa ilmoitettujen hoitoaikojen poikkeamisesta on ilmoitettava hyvissä
ajoin henkilökunnalle.
Länsirannan koulun aamu- ja iltapäivähoidosta vastaa koulu ja koulun yhteydessä
oleva ryhmis yhdessä. Rantakankaan koulun hoidosta vastaa koulu. Niihin voi olla
yhteydessä hoidon sopimiseksi.
Yhteiskoulun päivähoito ennen esikoulun alkamista järjestetään päivähoidon
yksiköissä. Tarkempia tietoja voi kysyä päivähoidon ohjaaja Raija Saariaholta puh.
044-3699 322. Päivähoidon osalta 11.8.2020 asti huoltajia laskuttaa Kauhavan
kaupunki. Laskutusta varten huoltajien on toimitettava bruttotulotiedot päiväkoti
Ullanlinnaan Raija Saariaholle tai päiväkodin postilaatikkoon 31.7.2020 mennessä.
Ohjeet ja lomake löytyvät Kauhavan kotisivuilta www.kauhava.fi, kohta Palvelut ->
Perhe- ja sosiaalipalvelut → Päivähoitoon hakeminen ja Päivähoitomaksut.
Aamu- ja iltapäivähoidon osalta 11.8.2020 alkaen hoidosta laskuttaa yhteiskoululla
Lappajärven kunta ja kyläkouluilla päivähoidosta vastaava Kauhavan kaupunki.
Yhteiskoululla hoitoa tarvitsevat toimittavat ohessa olevan päivähoitohakemuksen ja
sopimuksen hoitoon osallistumisesta 1.8.2020 mennessä yhteiskoululle osoitteella
Lappajärven yhteiskoulu. Hyytisentie 5, 62600 Lappajärvi, puh. 06 2412 5121. Koulun
ollessa suljettuna, paperit voi jättää ovessa olevasta postiluukusta. Ohessa kopio
hyväksytystä esiopetushakemuksesta.
Koulukyytiin ovat oikeutettuja ne lapset, joilla koulumatka on yli 3 km tai joilla
koulumatka on määritelty vaarallisen koulutien perusteella maksuttomaksi, (siv.ltk §
66, 24.11.2011). Jos lapsi on koululla myös hoidossa, kyydityksestä vastaavat
huoltajat.
Lappajärven yhteiskoululla esikoulua on ma - to klo 9.00 – 13.00 ja pe 9.00 - 12.00.
Alkuopetus eli luokat 0.-3. toimivat syyslukukauden 2020 vanhalla Kivikoululla
osoitteessa Tyyneläntie 1. Tammikuun alusta 2021 oppilaat aloittavat
kevätlukukauden uusissa yhteiskoulun tiloissa. Länsirannan koululla esikoulua on mape klo 8.30 alkaen myöhemmin jaettavan lukujärjestyksen mukaisesti. Rantakankaan
koululla esiopetusta on myös ma-pe klo 8.30 ja päättyy lukujärjestyksen mukaan.
Hoidon ja hoitoaikojen ilmoittaminen on tärkeä tieto valmistellessamme koulun aloitusta.
Ensimmäisien päivien hoitoajat voi ilmoittaa ja varmistaa 10.8.2020 klo 9 – 13 numeroon
040-5729 721 (Pirkko Heikkilä). Kyläkouluille omat ilmoituksensa. Esioppilaiden hoidon

alettua, vanhempien tulee ilmoittaa etukäteen hoitoajat: tulevan viikon hoitoajat pitää olla
tiedossa koululla edellisen viikon keskiviikkona klo 12.

Numeroita
päivähoidon ohjaaja Raija Saariaho
perusopetuksen rehtori, Antti Turpeinen
Hoitoaikojen ilmoitus yhteiskoulu, Pirkko Heikkilä
Yhteiskoulun hoito, koululla
Rantakankaan koulu
Länsirannan koulu
päiväkoti Ullanlinna
Länsirannan ryhmis
Rantakankaan ryhmis

(044) 3699 322
(044) 3699 415
(040) 5729 721
(040) 5963 837
(044) 3699 690
(040) 581 8212
(06) 566 1641
(044) 5695 701
(044) 3699 698

Tervetuloa kesän jälkeen esikouluun!
Sivistystoimi ja koulut

Kuvio 9. Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet. (Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016)

