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HELSINGIN KAUPUNKI
VARHAISKASVATUSVIRASTO
OPETUSVIRASTO
LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA (LEOPS)          
Etusivu
1


Lapsen nimi:      
Esiopetuspaikka ja toimintavuosi:      
Yhteystiedot:      
Esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja:      

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajien ja esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan kirjataan lapsen esiopetuksen henkilökohtaiset tavoitteet. 

Tapaaminen esiopetusvuoden alussa (päivämäärä)
     
Keskustelussa mukana
     
Tapaaminen tarvittaessa syyslukukauden lopulla (päivämäärä)
     
Keskustelussa mukana
     

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman etusivun ja kouluun siirtyvän osan (sivu 6) sekä mahdollisen HOJKS, Pedagoginen arvio ja Pedagoginen selvitys - sivun saa antaa tulevalle luokanopettajalla / koulun rehtorille

 Kyllä
 Ei


Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys



     

Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä lapsen opettajalle ja perusopetuslain mukaisesta esiopetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.

Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. (Perusopetuslaki 40 § (24.6.2010/642)

KESKUSTELUN TUEKSI 
Yhteisessä tapaamisessa keskustellaan lapsen kasvun ja kehityksen kannalta keskeisistä asioista.
Huoltajille jaetaan ennen keskustelua tiivistelmä Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmasta.

Lapsen  vahvuudet oppijana
Lapsen tapa toimia ja oppia
Ohjeiden kuunteleminen ja noudattaminen
Työn aloittaminen ja loppuunsaattaminen
Keskittyminen ja pitkäjänteisyys 
Sääntöjen hyväksyminen ja noudattaminen 
Rohkeus ja varmuus
Kyky sietää pettymyksiä

Lapsi sosiaalisena toimijana
Lapsen osallistuminen suunnitteluun ja
vaikuttaminen  oppimisympäristöön
Yhdessä toimiminen
Toisten huomioiminen
Avun antaminen ja vastaanottaminen
Tilanteen mukaan toimiminen (hyvät tavat)
Tunteiden  tunnistaminen ja ilmaiseminen


Katsomuskasvatuksen toteuttaminen
Suunnitelmaan kirjataan, mitä vanhempien kanssa on sovittu uskonto- ja eettisen kasvatuksen käytännöistä







Lapsi arjen toimijana
Ruokailu
Pukeminen/riisuminen 
Omasta hygieniasta huolehtiminen
Taito ratkaista ongelmia leikissä ja muussa toiminnassa



Lapsen kielelliset taidot (äidinkieli / suomen kieli)
Kielellinen tietoisuus, kielen kuuntelu ja ymmärtäminen, puhuminen ja sanasto 
Lapsen äidinkielen vahvistaminen kotona ja esiopetuksessa
Lapsen suomenkielen vahvistaminen esiopetuksessa


Lapsen kiinnostuksen kohteet
Mieleiset leikit
Ilmaisu ja luova toiminta
Liikunta
Matematiikka
Kirjallisuus
Luonto ja ympäristö





HUOLTAJAT TÄYTTÄVÄT
Päivittäinen kulkeminen esiopetukseen
     
Odotuksenne lapsenne esiopetuksesta
     
Lapsenne odotukset esiopetuksesta
     
Toivomanne yhteistyö
     
Lapsen terveyteen ja ruokavalioon liittyvät asiat
     

LAPSEN AJATUKSIA JA ODOTUKSIA ESIOPETUSVUODESTA
Kootaan esiopetusryhmässä
     


Lapsen nimi ja päiväys
     

LAPSEN YKSILÖLLINEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA
-esiopetusryhmän henkilökunta valmistautuu keskusteluun yhdessä
-esiopetuksesta vastaava lastentarhanopettaja laatii yhteistyössä huoltajien kanssa
-ensimmäinen Leops-keskustelu käydään 2 kk kuluessa esiopetuksen alkamisesta

KUVAUS LAPSESTA YKSILÖNÄ JA RYHMÄN JÄSENENÄ ESIOPETUSVUODEN ALUSSA 
-lapsen vahvuudet oppijana
-lapsi sosiaalisena toimijana
-lapsi arjen toimijana
-lapsen kiinnostuksen kohteet
-lapsen kielelliset taidot 
     

Mitä sovittiin?
     

Lapsen katsomuskasvatus (huoltajien valinta ja sovitut käytännöt)
     


Lapsen monikielisyyden suunnitelma (lapsen äidinkieli / suomen kieli)
- Kielellinen tietoisuus, kielen kuuntelu ja ymmärtäminen, puhuminen ja sanasto
- Lapsen äidinkielen vahvistaminen kotona ja esiopetuksessa
- Lapsen suomen kielen vahvistaminen esiopetuksessa (Vuorovaikutus kontakti, läsnäolo, vuorottelu, ymmärtäminen, puhuminen)
     

Lapselle kohdennettu rakenteellinen tukitoimi (tehostettu tuki)
     
Sovitut tukitoimet tehostetun tuen aikana
     

HUOMIOITA LAPSEN OPPIMISESTA SYYSLUKUKAUDEN LOPULLA (päivämäärä) 
     

Etusivu ja tämä sivu lähetetään kouluun huoltajien luvalla. 
Luokanopettaja palauttaa tämän sivun huoltajille syksyn ensimmäisen keskustelun yhteydessä
KUVAUS LAPSESTA ESIOPETUSVUODEN KEVÄÄLLÄ 
-lapsen vahvuudet oppijana
-lapsi sosiaalisena toimijana
-lapsi arjen toimijana
-lapsen kiinnostuksen kohteet
-lapsen kielelliset taidot
     
Lapsi on edistynyt esiopetusvuoden aikana erityisesti
     
Lapsen monikielisyyden suunnitelman toteutuminen
     
Tuen toteutuminen (yleinen, tehostettu)
     
Huoltajien ajatuksia lapsen koulunkäynnin aloittamisesta
     
Suunnitelma lapsen iltapäivätoiminnan järjestämisestä
     
Lapsen näkemyksiä itsestä oppijana / odotuksia koulunkäynnin aloittamisesta
     
Päivämäärä



     
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 



     


