
1. klassi astuvate õpilaste 
lastevanematele

kevad 2021



Erisus kooli õppekavas - huviõpe

2. ja 3. klass
Õpilane valib 1 suuna!

liikumine

teadus

loovus



Erisused riiklikust õppekavast

1. klass

● huviõpe

2. klass

• inglise keel
• male
• huviõpe

Kehalise kasvatuse osadena

• rütmika
• ujumine (20 tundi)



Erisused riiklikust õppekavast

3. klass

• huviõpe
• liiklus - jalgratturi juhiluba

Kehalise kasvatuse osadena

• seltskonnatants
• ujumine (20 tundi)

4. ja 8. klass

• informaatika



Õpiprofiili rühmad

Diferentseeritud õpetamine õppija õpiprofiili alusel 
väiksemates rühmades:

● eesti keel 1.-3. klassini;
● võõrkeel alates 3. klassist;
● matemaatika alates 4. klassist.

Õpiprofiil = teadmised + oskused + õppija individuaalsus.



Pikapäevarühm 

● Peale koolitundide lõppu võimalus osaleda 
pikapäevarühmas. 

● Õuetund, aeg õppimiseks ja mängimiseks.

● Toitlustus. 

● Info pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kohta 
on leitav kooli kodulehelt:
https://kohila.edu.ee/oppetoo/pikapaevaruhmad/.

https://kohila.edu.ee/oppetoo/pikapaevaruhmad/


Huviringid 

● rahvatants
● koorid
● kunstiringid
● male ja kabe
● hispaania keel
● robootika (2. kooliaste)



Tugiteenustest

● Meditsiini- ja õppevaldkonnas toetavad lapsi ja 
lapsevanemaid: 

kooliõde, sotsiaalpedagoog, psühholoog-nõustaja, 
eripedagoog, logopeed, õpiabiõpetaja ja hariduslike 
erivajadusega õpilaste õppe koordineerija.

● Avatakse hariduslike erivajadustega õpilaste klass, mis 
arvestab lapse erivajadusega ja koolivälise 
nõustamismeeskonna antud soovitustega.



Koolivorm
1. klassi õpilastele kingib Kohila vald koolivesti. 

Taotlusele/avaldusele saab märkida vesti suuruse.

Erimõõt märkida taotlusel lisainfosse.

Vesti suurus 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164

Pikkus 110-118 119-130 131-142 143-154 155-166

Rinnaümbermõõt 55-60 58-66 64-72 70-78 76-84

Vööümbermõõt 54-58 55-60 58-64 62-68 66-70

Puusaümbermõõt 58-65 64-70 68-76 74-82 80-90



Dokumentide esitamine 21. juunini



Taotlusi ootame 21. juunini!

ARNO kasutusjuhend lapsevanemale

 

Alusta siit https://piksel.ee/arno/kohila/

Sisselogimine: ID-kaart või Mobiil-ID

https://arno.ee/img/edit4/filemanager/connectors/php/filemanager.php?mode=readfile&path=%2FArno-Kasutusjuhend-Lapsevanemale_2018-06-26.pdf&config=filemanager.config.json&time=1530085376788
https://piksel.ee/arno/kohila/


Taotlus



Vajalikud dokumendid
1. sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või 

-tõend);

2. sisseastuja digitaalne dokumendifoto (.jpg);

3. ametlikult kinnitatud väljavõte lapse tervisekaardist selle olemasolul;

4. koolivalmiduskaart selle olemasolul;

5. lapse hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.



Nõuded dokumendifotole

Inimest on pildistatud:
● otsevaates (pea ei tohi olla viltu ega kallutatud)
● neutraalse ilmega
● avatud silmadega ja suletud suuga
● nägu fookuses ja selge detailsusega
● nii, et nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest
● ühetoonilisel heleda värvusega (soovitavalt hallikal) taustal
● ilma varjudeta (nt taustal, näol)
● soovitatavalt ilma prillideta või nii, et prilliklaasid ei peegeldada valgust
● ilma peakatteta, peakaunistusteta



Lastevanemate koosolek

25. august kl 18.00 kooli auditooriumis

Järgnevad klasside koosolekud ja on võimalus tutvuda koolimajaga.

Õppevahendite nimekiri!



Tulevik algab täna!


