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08.03.2022 I kohtumine
Tutvumine ja ringkäik algklasside ruumides
Lastevanematega tegime tutvumisringi ja väikese ringkäigu kooli ruumides, kus 1. klassi
lapsed saavad kooli esimesel aastal üheskoos tegusalt toimetada nii tundides kui
vahetundides. Ühtlasi saime külastada ja vaadelda laste eelkooli tunni lõppfaasi ning vabas
õhkkonnas vestelda õpetajaga. Lapsevanemad said vastused esitatud küsimustele, sh mida
lapsed peavad esimeseks klassiks oskama, kuidas ja kui kiiresti õpitakse lugema ja kirjutama,
kas ja kui palju tuleb lisaks koolipäevale õppida kodus, millised huviringid toimuvad meie
koolis algklasside õpilastele jms.

22.03.2022 II kohtumine
Kooli ja lasteaia tugisüsteem
HEV-koordinaator õppenõustaja Kadi Peedo tutvustas kooli ja lasteaia tugisüsteemi.
Arutasime hariduslike erivajadustega laste toetamise tähtsust ning erinevaid tugisüsteemi
võrgustiku võimalusi. Olime üksmeelel, et varajane märkamine on edu võti iga lapse
toetamisel. Ühtlasi leidsime, et andekus on samuti hariduslik erivajadus, millele tuleb koolis
rohkem tähelepanu pöörata.

Koolibussi korraldus
Kuidas on korraldatud koolibuss Valli külast (Purkust)?
Mis kellaaegadel ja kas see on Rapla linnaliinibuss või koolil poolt buss?
Mis kella aeg liigub kooli buss?

Koolibusside sõidugraafikud on kooli kodulehele lisatud.
Purku-Raikküla suunda teenindab HG Kurre Bussid.
Kas algklassi lapsed saavad bussiga koju kohe peale tunde? Kui tunnid algavad hiljem, kas siis
tuleb buss hiljem ka lapsi peale võtma?

Algklassi lastele, kes kasutavad koolitransporti, on igapäevaselt võimalus peale tundide lõppu
olla pikapäevarühmas. Kui koolipäev lõpeb kogu koolile varem nt. enne vaheaega siis väljub
koolibussi ring erandkorras varem. Klassijuhataja informeerib kooli päevakava muudatustest
õpilasi ja lapsevanemaid.
Kus asuvad bussipeatused?

Koolibuss peatub laste peale võtmiseks marsruudi järgselt vastavalt vajadusele. Täpne
peatuse koht selgitatakse välja konkreetse lapse vajaduse järgi.
Kuidas on laste bussi peale mineku ja tulekuga? Kas keegi tuleb neile vastu ja aitab
pärast bussi peale?
Koolibuss peatub koolimaja juures maantee äärses asuvas peatuses. Bussi pealt tulekuga ja
peale tunde bussi peale minekuga esimestel nädalatel on lastele abiks klassijuhataja ning
pikapäevarühma õpetaja, edaspidi peavad lapsed iseseisvalt hakkama saama. Viimase tunni
lõppedes suunab pikapäevarühma õpetaja lapsed riietuma.

05.04.2022 III kohtumine
1. klassi õpilase koolipäev
1. klassi õpilaste nädala tundide koormus on 20 tundi, sh:
Ainetund

Tunde
nädalas

Eesti keel

7

Matemaatika

3

Loodusõpetus

2

Muusika

2

Kunst

2

Tööõpetus

1

Kehaline
kasvatus

3

Tundide kellaajad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.30 - 9.15
9.25 - 10.10
10.20 - 11.05
11.25 - 12.10
12.30 - 13.15
13.25 - 14.10
14.20 - 15.05

Tunnitegevused
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ainetund
Ainetund
Ainetund
Ainetund
PPR/huviring
PPR/huviring
PPR/huviring

Pikapäevarühm
Kas on olemas pikapäevarühm ja mis kellani see on?
PPR algab kl 12:30 ja kestab kuni 15:05
PPR-i ajal saavad lapsed meie koolis oodet.

Vahetund ja söögivahetund
Milline näeb välja esimese klassi lapse vahetund?
Vahetunnis saab vabalt liikuda I korrusel:
● saalis ja koridorides
● külastada raamatukogu
● viibida enda koduklassis, kus on erinevaid lauamänge.
● E-T-K on aktiivne vahetund spordisaalis kl 12:10-12:30
Kuidas on planeeritud söögivahetund?
Söögivahetund algklassidele 1.-4. klass kestab 20 minutit ajavahemikus 11:05-11:25.
Oodatud on ettepanekud vahetundide tegevuste korraldamiseks.

Kodutööd 1. klassis
Kas antakse lastele ka kodutöid teha? Kui tihti?
1. klassi õpilastele kodutöid ei anta. Ühtlasi saavad lapsed lõpetada tunnis lõpetamata
tunnitööd pikapäevarühmas. Kodus on muidugi hea vestelda lapsega, mida ta täna õppis, mis
talle meeldis, mis mitte, miks, millised on mured-rõõmud, kuidas on suhted klassikaaslastega
jms. Samuti on hea, kui leiate kodus aega lapsega koos koolis tehtu vaatamiseks ja koos
lugemiseks.

Huviringid
Millistes huviringides saavad esimese klassi lapsed käija?
Käesoleval õppeaastal on meie koolis 1. kl õpilastele järgmised huviringid:
1. Keraamika
2. Loodusring
3. Mudilaskoor
4. Rahvatants
5. Inglise keel
Arutasime, et oleks vaja kaasata valla kultuuri- ja noorsootööspetsialisti, kes tutvustab valla
huvihariduse registri kasutamise põhimõtteid. Eeldatav kohtumine on 3. mail.

Seljakoti raskus
Kui raskeks kujuneb kooli lapse seljakott? Vahetusjalanõud, kehalise riided jms.
1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg (allikas Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele)

Õpilaste arv klassis
Mitu last on klassides tavaliselt?
Meie koolis klassides õpilaste arv varieerub 3-13 õpilast (hetkel koolis õpilaste jaotus
klassides)

19.04.2022 IV kohtumine
Aktiivse liikumise tund
Osaleme koos lastega aktiivse liikumise tunnis.
Aktiivse liikumise tunni viib läbi meie kooli kehalise kasvatuse õpetaja Ene Kangrumägi.
Saab olema aktiivne ja lõbus!

03.05.2022 V kohtumine
Valla huvihariduse registri kasutamise põhimõtted
Huvihariduse registri kasutamise põhimõtteid tutvustab Rapla valla kultuuri- ja
noorsootööspetsialist Helen Hints.
Tegevus toimub arvutiklassis II korrusel. Abiks on Kabala Lasteaed-Põhikooli
haridustehnoloog-infojuht.
Vajalik: kas ID-kaart, mobiili ID või SMART-ID, ligipääs isiklikule e-postkastile.

Kooli vastuvõtmise kord
Kooli vastuvõtmise kord
Koolikohustuslik on
seitsmeaastaseks.

isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit

Õpilase vanem esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist kuni 30. aprillini
taotluse vallavalitsusele elukohajärgse kooli määramiseks. Taotluse näidisvorm on
vallavalitsuse kodulehel. Hiljemalt 20. mail teavitab vallavalitsus vanemaid kooli
määramisest.
Vallas 1. klassi kooli määramise taotluse blankett 1. märtsist kuni 30. aprillini

Vastavalt Rapla valla sotsiaaltoetuste määrade kehtestamise korrale 01.02.2021 nr 62
lapsevanemal, kelle laps asub õppima Rapla vallas 1. Klassi, on võimalik taotleda 1.
klassi astuja toetus, mille määr ühe lapse kohta on 70.- eurot.
1. klassi astuja toetuse taotluse blankett
Dokumentide vastuvõtt vanematelt toimub koolis ajavahemikus 21. maist kuni 10.
juunini.
1. klassi õpilase kooli vastuvõtmise taotluse blankett 21. maist kuni 10. juunini.
Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse millele lisab:
1) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) lapse sünnitõendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või olemasolul lapse isikut
tõendava dokumendi;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
4) koolivalmiduskaardi selle olemasolul;
5) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.
Õpilaskohast loobumisest teavitab vanem kooli kirjalikult hiljemalt 10. juunil.
Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õpilaskohtade komplekteerimine.

Distantsõpe algklassides
Kuidas toimub distantsõppele minek algklassides?
Õppetöö korraldus viiruse leviku tingimustes
Põhikooli õpilased saavad distantsõppel õppimiseks vajaliku info ja videotundidega
liitumiseks vajalikud lingid e-koolist. E-koolis fikseeritakse sama päeva tunnitöö (tunni
kirjeldus), mis tuleb lõpetada samal päeval ja kodutöö (kodused ülesanded), kui õpetaja peab
seda vajalikuks.
Kui õpilane töötab õppepäeva jooksul iseseisvalt e-koolis märgitud ülesannete järgi, siis
koduseid ülesandeid lisaks ei anta;
1.-3. klassi õpilastele võimaldatakse kuni 5 videotundi nädalas, sh iga päev võib olla kuni 1
videotund, mis ei pea olema ainepõhine, vaid õpilaste toetamiseks.
Ülesanded on e-kooli sisestatud sama päeva tundide osas hommikul kella 8:30-ks.
1.- 3. klassi osas otsustab klassijuhataja, millisel päeval ja millistele ainetele rohkem
tähelepanu pöörata. Soovitus on tegeleda päevas vähemate ainetega ja lõimingut kasutades.
1. - 9. klassid distantsõppe ajal säilib kehtiv tunniplaan ja tundide kellaajad, mis kehtivad ka
kontaktõppe ajal.

VI kohtumine 1. klassi klassijuhatajaga
Kuupäev, kellaaeg ja päevakorra teemad selguvad. Ootame 1. klassi astujate lapsevanemaid!
Kohtumine 1. klassi klassiõpetajaga, kes võtab vastu 1. klassi õpilasi 2022/2023 õppeaastal.

