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 Iitin kunta, esiopetus ja varhaiskasvatus  

Esiopetuksen järjestyssäännöt ja varhaiskasvatuksen 

toimintakäytänteet (2021) 

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Iitin esiopetusyksiköitä ja esioppilaita. 

Sääntöjen tarkoitus on edistää esiopetusyhteisön sisäistä järjestystä, esiopetuksen esteetöntä sujumista 

sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on taata jokaiselle esiopetusyhteisön jäsenelle oikeus 

työskentelyrauhaan, henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan. 

Säännöt ovat voimassa esiopetusaikana ja esiopetusyksikön alueella. 

Esioppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Esioppilaalla on oikeus sivistyksellisiin perus- ja ihmisoikeuksiin, kuten maksuttomaan esiopetukseen, 

oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja 

koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. 

Lapsella on oikeus saada esiopetusta kaikkina esiopetuksen toimintapäivinä, oikeus turvalliseen 

oppimisympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin. 

Esiopetus on velvoittavaa. Oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna lapsen tulee osallistua esiopetukseen 

tai muulla tavoin saavuttaa esiopetuksen tavoitteet. 

Esioppilaan on noudatettava esiopetuksen järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti 

esiopetusyhteisön omaisuutta. Esiopetusyhteisön kaikkien jäsenten asialliseen käyttäytymiseen kuuluvat 

yleisesti hyväksyttyjen tapojen, sääntöjen ja lakien noudattaminen, sovelias kielenkäyttö ja 

kohteliaisuus. 

Turvallisuus, viihtyisyys ja toiminnan esteetön sujuminen 

Päivittäinen työskentely: 

1. Esiopetuksessa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti huomioiden toiset, edistäen työ- ja 

oppisrauhaa, tervehtien kaikkia ja noudattaen annettuja ohjeita. 

2. Esiopetukseen tulee saapua esiopetusajan alkaessa. 

3. Esiopetusyhteisön omaisuutta käsitellään huolellisesti ja varoen. 
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4. Ruokailu tapahtuu ruokasalissa. Siellä käyttäydytään asiallisesti ja rauhallisesti noudattaen hyviä 

tapoja ja annettuja ohjeita. 

5. Kännyköitä ei suositella pidettävän mukana esiopetusaikana. Mikäli tarvetta ilmenee, 

käytänteistä tulee sopia erikseen esiopettajan kanssa. 

6. Mikäli esioppilaalle sattuu tapaturma, kiusaaminen tms. asiasta on ilmoitettava välittömästi 

lähimmälle aikuiselle. 

7. Väkivalta, kiusaaminen ja häirintä ovat kiellettyjä esiopetusyhteisössä. 

 

Esiopetusmatkat: 

Esiopetusoppilas on vakuutettuna kunnan puolesta esiopetusmatkoilla suoraan kodista 

esiopetuspaikkaan tai päinvastoin. 

Koulukuljetusmatkoilla esiopetusoppilaan tulee noudattaa koulukuljetussääntöjä. 

Esiopetusmatkoilla tulee noudattaa liikennesääntöjä ja käyttäytyä hyvien tapojen mukaan. 

Poissaolot: 

Esioppilaan poissaoloista tulee ilmoittaa esiopetusryhmään heti, kun poissaolo on tiedossa mielellään 

Wilman välityksellä.  

Järjestyssäännöt tarkistetaan toimintavuosittain ja ne käsitellään esiopetusryhmissä sekä saatetaan 

tiedoksi huoltajille. 

 

Toimintakäytännöt varhaiskasvatuksessa 

Toimintakäytänteiden tavoitteena on taata jokaiselle lapselle oikeus työskentely- ja leikkirauhaan, 

henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan. 

Päivittäinen työskentely 

• Varhaiskasvatuksen omaisuutta käsitellään varoen ja huolellisesti 

• Lelut ja muut toimintavälineet kerätään toiminnan jälkeen omille paikoilleen. Myös kotiin 

lähtiessä lapsi palauttaa tavarat laatikkoon/varastoon 

• Omat vaatteet ripustetaan naulakkoon niille kuuluville paikoille ja kengät kenkähyllyihin 

• Sisätiloissa noudatetaan ryhmän ja koko yksikön ohjeita 

• Ruokailussa käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti noudattaen hyviä tapoja ja annettuja ohjeita 

• Ulkoilussa noudatetaan yksikön pihasääntöjä 

• Portin avaa AINA aikuinen 
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• Mikäli lapsi aiheuttaa vahinkoa varhaiskasvatusyksikön omaisuudelle, asiasta keskustellaan 

lapsen kanssa ja tiedotetaan huoltajia asiasta 

• Kiusaaminen ja häiritsevä käyttäytyminen on varhaiskasvatusyksikön alueella kielletty 

Huoltajien tulee aina ilmoittaa erikseen, mikäli lapsen hakee joku muu kuin huoltaja. Varahakijoiden 

nimet ja yhteystiedot tulee olla kirjattuna lapsen vuosittain täytettävään henkilötietokaavakkeeseen. 

Lapsen poissaolosta tulee viipymättä ilmoittaa lapsen ryhmään 
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