OHJE/Varhaiskasvatuksen eAsiointi
Esiopetukseen ilmoittautuminen:
Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman/huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta
esiopetusta tarvitsevasta lapsesta pitää täyttää oma esiopetushakemus.

Jos esiopetuksen lisäksi tarvitaan täydentävää varhaiskasvatusta, täytä myös
varhaiskasvatushakemus
Kirjautumisen jälkeen:
 Valitse sivun yläreunasta esiopetus
 Lomakkeen otsikoiden perässä olevaa ?-merkkiä painamalla löytyy ohjeita ko.
kentän täyttämiseen
 Ponnahdusikkunoiden käyttö saattaa olla estetty. Klikkaa ilmoituspalkkia ja salli
ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti.
 Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, ole hyvä ja ilmoita siitä
varhaiskasvatustoimistoon
 Tulosta tai tallenna hakemus sen lähettämisen jälkeen. Tuolloin hakemukseen on
tallentunut sen lähettämisajankohta. Onnistuneesta lähetyksestä tulee näytölle
kuittaus.
 Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit tehdä uuden hakemuksen (esim.
esikoululaisen varhaiskasvatushakemuksen) joko kopioimalla jo tehdyn hakemuksen
tiedot tai avaamalla uuden, tyhjän hakemuksen.
1. Lapsen henkilötiedot
 Osoite: lapsen osoite esiopetuksen alkamispäivänä. Jos osoite ei vielä ole
tiedossa, kirjoita lapsen nykyinen osoite ja kohtaan 8, lisäselvitykset, selvitys
muuttoon liittyvistä asioista.
2. Huoltajan henkilötiedot
 Ohjelma tuo 1. huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan. Merkitkää sama huoltaja
1. huoltajaksi perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
 Puhelinnumero: numero, josta huoltajan varmimmin tavoittaa
3. Muiden perheenjäsenten henkilötiedot
 Ei tarvitse merkitä, ellei lapselle haeta päivähoitopaikkaa.
4. Esiopetus on maksutonta
5. Lapsen nykyinen hoitopaikka
 Ei tarvitse merkitä, ellei lapselle haeta varhaiskasvatuspaikkaa.
6. Toivottu esiopetuspaikka ja aloituspäivämäärä
 Esiopetuspaikka määräytyy ensisijaisesti sen mukaan, mikä on lapsen
lähikoulu. Ilmoita kohdassa 8 missä lapsesi aloittaa koulun.
 Lapsi tarvitsee kuljetuksen esiopetukseen? Esiopetusoppilaalle järjestetään maksuton
kuljetus kotoa esikouluun ja takaisin, jos matka on yli viisi kilometriä ja lapsella ei ole
aamu- ja /tai iltapäivähoidon tarvetta. Kuljetukset hoidetaan pääasiassa
koulukyyditysten yhteydessä. Ilmoita kohdassa 8 matkan pituus kotoa esikouluun, jos
yli 5 km. Huom! Kuljetukseen haetaan erillisellä lomakkeella.
7. Lapsen terveydentila
 Merkitkää tähän lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, allergiat, terveydentila ym.
 Kirjalliset lausunnot lähetetään osoitteeseen:
Mynämäen kunta /varhaiskasvatustoimisto, Virastotie 1, 23100 Mynämäki

8. Lisäselvitykset
Kirjoita tähän:
 missä lapsi aloittaa koulun
 matkan pituus kotoa esikouluun
 lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan äidin / isän osoite
 perheen lemmikkieläimet
 muuttajien nykyinen / tuleva osoite ja muuton oletettu ajankohta
 tai muuta sellaista tietoa, jota haluatte lapsesta tiedettävän

