TEAVE 1. KLASSI ASTUVA LAPSE VANEMALE
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
1. Tunnid algavad kell 08.30, lapsel soovitame kooli jõuda vähemalt 10 minutit enne tundide
algusaega.
Kõik tundide kellajad on leitavad https://www.lagedi.edu.ee/oppetundide-ajad/
2. 1. klassi koolipäev lõpeb 12.10-13.15 (päeviti erinev).
3. 1. klassis toimuvad tunnid järgmistes õppeainetes:
 eesti keel – 7 tundi (nädalas)
 matemaatika – 3 tundi
 käeline tegevus – 3 tundi
 loodusõpetus – 2 tundi
 muusikaõpetus – 2 tundi
 liikumisõpetus – 2 tundi
 loovliikumine (üks osa liikumisõpetusest) – 1 tund
Peale ainetundide toimub kolmel päeval nädalas üks klassitund, mille ajal tegeletakse õpet
kinnistavate tegevustega, väärtuskasvatuse ja üldpädevuste arendamisega, vesteldakse,
mängitakse jms.
SUHTLEMINE ja INFO
1. Peamiseks ametlikuks suhtlemise ja info saamise/vahetamise kohaks on Stuudium.
2. Lapsevanemate Stuudiumisse registreerimine:
 Lagedi Kooli Stuudium: https://lagedi.ope.ee/
 Konto loomiseks vajutage „Ava kasutajakonto“ – edasi leiate info konto loomiseks
Stuudiumisse ja sidumiseks oma lapsega (lapse andmed on Stuudiumisse juba
sisestatud).
 Stuudiumi konto peab olema mõlemal vanemal eraldi (või eestkostjal), et saaksime
tagada lapse õpingute, arengu ja muu infoga kursis hoidmise mõlema vanema
puhul.
 Oma profiili alla sisestage kindlasti kehtivad kontaktandmed (telefon(id), elukoht,
kus alaliselt elate jm), et vajadusel saaksime võtta teiega kiiresti ühendust.
3. Stuudiumi kõrval on teiseks peamiseks info saamise kohaks kooli koduleht
https://www.lagedi.edu.ee/meie-kool/
4. Koolis toimuvatest sündmustest leiate info kooli kodulehel ja Stuudiumis olevast kalendrist.
ÕPPEVAHENDID
1. Õpikud saab 1. klassi laps kooli poolt.
2. Vanemal tuleb soetada mõningad lisavahendid (nimekirja vajaminevatest asjadest leiate
kirja manusest). Enamus õppeks vajaminevaid vahendeid saab kasutada mitmel
järgnevalgi aastal, mistõttu on suurem väljaminek ühekordne.
3. Õpilaspäeviku kasutamine on 1.-4. klassis kohustuslik. 1. klassi õpilasele kingib päeviku
kool. Järgnevatel aastatel saate selle soetada poest või tellida koolist.
4. Palume kirjutada kõikidele õppevahenditele, riietele, jalanõudele sisse lapse nime.
Kadumise korral on suurem võimalus kaotsi läinud asja või omaniku leidmiseks.
KOOLIMÜTS
1.
2.
3.
4.

Koolimütsi kingib 1. klassi astuvale lapsele kool ehk lapsevanem mütsi eest tasuma ei pea.
Mütside tellimuses märkida kindlasti: õpilase nimi ja pea ümbermõõt.
Mütse saab tellida kuni 19.06.2020.
Tellimuse info tuleb edastada kooli sekretärile e-posti teel: sekretar@lagedi.edu.ee

KOOLIVORM
1. Lagedi Koolis on oma koolivorm. Koolivormi statuudi ja tellimise info leiate kooli kodulehelt
https://www.lagedi.edu.ee/koolivorm/
2. Selleks, et laps saaks tellitud kauba kooliaasta alguseks kätte tuleb tellimus teha
kevadel/suve alguses. Tellimisperiood 27.aprill – 26.juuni tellimused saate kätte
koolist augusti lõpus.
3. Koolivorm on vanemale tasuline.
PIKAPÄEVARÜHM
1. Peale koolipäeva saab laps osaleda pikapäevarühma tegevuses. Pikapäevarühm toimub
klassiruumis, viibitakse ka õues. Tegevustest ja päevakavast saate täpsemalt lugeda kooli
kodulehelt https://www.lagedi.edu.ee/pikapaevaruhm/
2. Pikapäevarühma astumiseks teeb lapsevanem taotluse elektrooniliselt ARNO süsteemis
märkides taotlusesse:
 Lapse nime
 Pikapäevarühmas viibimise päevad, kindlasti ka lahkumise (koju minemise) kelleajad
 Viisi, kuidas laps koju läheb (koolibuss, iseseisvalt, vanem tuleb järele)
Loetletud märked on vajalikud, et pikapäevarühma õpetajal oleks ülevaade laste liikumisest ja
rühmas osalemisest. See on vajalik ka juhuks kui lastega peaks tegelema asendusõpetaja.
TOITLUSTUS – HOMMIKUPUDRU, KOOLILÕUNA, PIKAPÄEVASÖÖK
1. Hommikul on võimalus süüa lapsel hommikuputru. Putru pakutakse hommikul
ajavahemikus 08.00-08.20. Hommikupudru on lapsevanema jaoks tasuline, ühe söögikorra
hind on 0,30 eurot.
2. Kooli lõuna on kõikidele õpilastele tasuta.
3. Koolis pikemalt viibivad õpilased saavad soovi korral süüa pikapäevasööki. See on
lapsevanema jaoks tasuline, ühe söögikorra hind on 0,80 eurot.
Hommikupudru ja/või pikapäevasöögi soovijad peavad tegema selleks vastava taotluse
elektrooniliselt SPOKU süsteemis.
KÕIK TAOTLUSTE lingid on leitavad kooli kodulehelt https://www.lagedi.edu.ee/taotlused/
TUGITEENUSED
Koolis tegutseb spetsialistidest koosnev tugimeeskond, kelle ülesandeks on vajadusel olla abiks ja
toeks kõikidele õpilastele, vanematele ja õpetajatele.
Meie koolis toetavad õpilast ja nõustavad vanemaid: eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog,
õpiabiõpetajad, sotsiaalpedagoogid.
Tugimeeskonna liikmete kontaktid ja spetsilistide töö sisu osas leiab infot
https://www.lagedi.edu.ee/tugiteenused/
KOOLI HUVIRINGID
1. Lapsel on peale koolipäeva võimalus osaleda erinevates kooli poolt pakutavates
huviringides.
2. Kooli poolt pakutavad huviringid on tasuta.
3. Huviringidesse registreerumine toimub elektrooniliselt ARNO süsteemi kaudu septembri
alguses. Huviringide registreerimise avanemisest antakse eelnevalt teada Stuudiumi kaudu.
Huviringide tegevuse ja valiku kohta leiab infot https://www.lagedi.edu.ee/huvitegevus/

