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Seadke varakult sisse koolinurk. Pöörake tähelepanu valgustusele!
Harjutage lapsega koos kooli tulekut. Las ta käib iseseisvalt Teie ees.
Koolitarbeid ja ka muid kooliks vajaminevaid asju (riided, jalanõud, koolikott) valige koos lapsega.
Rääkige positiivselt eesseisvatest muudatustest.
Kuulake, mida lapsel on rääkida oma koolipäeva kohta, kuid ärge kuulake teda üle!
Ärge küsige ainult hinnete, vaid ka elamuste kohta.
Jälgige päevikut, et teada, mida laps sinna kirjutab, mida õpetaja.
Õppides koos lapsega ei tohi talt võtta vastutust.
Juhtige tähelepanu, et reeglitest ja kokkulepetest on oluline kinni pidada. Olge ise eeskujuks.
Koolikoti pakkimine peab saama lapse ülesandeks.
Jälgige, kuivõrd pöörab laps tähelepanu töö tulemustele, kuivõrd tasule: hinnangutele, hinnetele.
Pange koos lapsega paika tema päevaplaan, nii on lihtsam harjuda uute kohustustega.
Plaanige oma päev nii, et Teil jääb aega ka lapsega tegelemiseks.
Olge oma lapsele kättesaadav.
On hea, kui laps osaleb mõnes huviringis, trennis, kuid jätke lapsele ka vaba aega mängimiseks.
Konkreetsed kokkkulepped nutiseadmete kasutamiseks on abiks.
Jälgige, et laps saaks korralikult puhata.
Olge kursis koolis toimuvaga.
Rõõmustage koos lapsega kooli alguse üle.
Muutke esimene koolipäev tähtsaks sündmuseks.
Tunnustustage ja kiitke oma last!

Lagedi Koolis kantakse koolivormi. Vormi tellimisperiood 27.aprill – 26.juuni tellimused saate kätte
koolist augusti lõpus.
Lagedi Koolis algavad tunnid kell 8.30. On hea, kui laps oleks koolis vähemalt 15-10 minutit (kui ta sööb
hommikuputru, siis 30-20 minutit) enne tundide algust, siis jõuab ta kaaslastega rääkida ja valmis panna
tunniks vajaminevad asjad.
I klassis on 20 tundi nädalas, 4-5 tundi päevas.
Õpilaspileti saab 1. septembril esimeses klassijuhataja tunnis õpetaja käest.
Õpilaspäeviku saavad 1. klassi õpilased kooli poolt kingituseks. Päevikus tuleb kindlasti ära täita
kontaktandmete lehekülg. Iga nädala neljapäevaks peab lapsel olema päevik täidetud järgmise nädala
tunniplaaniga. Esialgu võite tunniplaani kirjutamisel last abistada.
Töövihikud ja õpikud-tööraamatud on kooli poolt ja lapsevanemale tasuta.
1. klassis kirjutame esialgu hariliku pliiatsiga (neid võiks olla 2). Ruudulisi ja joonelisi vihikuid (abijoonega)
läheb algul vaja kumbagi 1. Ruuduline ja jooneline vihik tuleb kodus ära joonida, kui see poest ostes veel
joonitud pole ja panna ümber paber või kilekaas. Õpikutele, tööraamatutele ja töövihikutele pange
ümbrispaberid ja/või tugevad kilekaaned. Vihikutele ja õpikutele tuleb selgelt peale kirjutada: õppeaine
nimetus, kooli nimi, klass, õpilase nimi, õppeaasta.
Liikumisõpetuse tunnid toimuvad kooli staadionil, terviserajal ja kooli võimlas. Ujumistunnid toimuvad Loo
Spordikeskuses.
Viige end kurssi kooli dokumentidega, kordade ja juhenditega. Koos lapsega tutvuge õpilase meelespeaga.
Lagedi Kooli ametlikud infokandjad on kooli koduleht https://www.lagedi.edu.ee/meie-kool/ ja
Stuudium https://lagedi.ope.ee/

